
 

08/3 број: 404-1-19/18-35 
16.07.2018. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
за Партију 1 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирни споразум и уговор о јавној 
набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра. 

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

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин – 09132000, Дизел гориво –09134200. 

Редни број јавне набавке: 404-1-108/18-19 

7.  Укупна уговорена вредност без ПДВ-а износи: 220.982,16 динара. 

 Уговорена цена по партијама износи: 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив изабраног 

понуђача 

Уговорена 
јединична цена 
без ПДВ-а за 

EURO PREMIUM 
BMB 95 

Уговорена 
јединична 
цена без 
ПДВ-а за 

EURO DIZEL 

1 Погонско гориво за потребе Филијале Суботица 
ТП „EURO 

PETROL“ д.о.о 
126,42 / 

 
8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

9.  Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет)  

 Број понуда по партијама:  
 

Број 
партије 

Назив партије Број понуда 

1 Погонско гориво за потребе Филијале Суботица 4 
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10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број 
партије 

Назив партије 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 Погонско гориво за потребе Филијале Суботица 222.712,68 210.902,92 

 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број 
партије 

Назив партије 
Највиша 

понуђена цена 
Најнижа 

понуђена цена 

1 Погонско гориво за потребе Филијале Суботица 222.568,33 221.116,66 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
 

Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.  

13.  Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 25.06.2018. године. 

14. Датум закључења уговора:  

13.07.2018. године. 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

ТП „EURO PETROL“ д.о.о Суботица 100958919 08505004 

 
16. Период важења уговора:  

Од 13.07.2018 до 13.07.2019. године. 

17. Околности које представљју основ за измену уговора:  

У случају да у току трајања уговора дође до преноса коришћења службених возила из једне 
организационе јединице у другу, односно куповине нових службених возила биће извршена 
измена, у писаној форми, закључењем анекса уговора. 

 

60018.49/113 


