
 

 
08/3 број: 404-1-4/15-39 
09.12.2015. године  

 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12, 
14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

6. Врста предмета јавне набавке: услуге. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 Услуга осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа за период од годину 
дана редни број набавке: 404-1-206/15-3,  

 Ознака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања. 

8. Процењена вредност јавне набавке:  651.056.000,00 динара без ПДВ-а, што по партијама 
износи: 

Број 
партије 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 

ГОДИНУ ДАНА, БЕЗ ПДВ-А 

1 Осигурање од пожара и неких других опасности  434.695.963,58 

2 
Осигурање машина од лома и неких других 

опасности 
204.504.691,96 

3 
Kолективно комбиновано осигурање запослених од 

последица несрећног случаја (незгоде) 
11.855.344,46 

 

9.  Разлог за обуставу поступка:  

 Дана 14.10.2015. године у Службеном Гласнику РС бр. 86/2015, објављена је Уредбa о 
допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке. 

 Чланом 17в. наведене Уредбе, није утврђена обавеза Републичког фонда за здравствено 
осигурање да спроводи централизовани поступак јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за 
потребе здравствених установа за 2016. годину, већ је од 01.01.2016. године та обавеза у 
надлежности самих здравствених установа. 

 На основу напред наведеног, у складу са роковима одређеним ЗЈН, Републички фонд за 
здравствено осигурање није у могућности да спроведе предметни поступак, односно закључи Уговор о 
јавној набавци до краја 2015. године, за коју се набавка и спроводи. 

 Имајући у виду да су наступили разлози предвиђени чланом 109. став 2. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), односно разлози који се нису могли 
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предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, донета 
је одлука о обустави поступка јавне набавке. 

 

10.  Када ће поступак бити поново спроведен:  

Поступак предметне јавне набавке неће бити поново спроведен од стране Републичког фонда за 
здравствено осигурање у име и за рачун здравствених установа. 

 
 
 


