
 

08/3 број: 404-1-19/15- 
06.11.2015. године  

 
 
На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12 и 

23/15) 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: радови 

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

Предмет јавне набавке: Извођење радова на демонтажи постојећих котлова за грејање са испоруком и 
уградњом нових за потребе пословних објеката Републичког фонда за здравствено осигурање – 
филијала Јагодина – испоставе Свилајнац и Деспотовац и седишта филијале Прокупље, број 404-1-
321/15-23, за партије 1 и 2.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Котловски уређаји – 42160000, Радови на демонтажи - 
45111300; Грађевински радови - 45000000; Водоинсталатерски и санитарни радови – 45330000; 
Услуге инсталирања електричне и машинске опреме – 51100000 
Редни број јавне набавке: 404-1-321/15-23. 

 
8. Процењена вредност јавне набавке: 4.200.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

 Број 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда 
Назив понуђача Адреса 

1 

Извођење радова на 
демонтажи постојећег котла за 

грејање са испоруком и 
уградњом новог за потребе 

пословног објекта Републичког 
фонда за здравствено 

осигурање – филијала Јагодина 
– испостава Свилајнац 

5 

„PD Balkan” d.o.o. Хајдук Вељкова 35а, Ниш 

d.o.o. TERMOGAS Југ Богданова 8, Инђија 

АМИ-МОНТЕР д.о.о. Копаоничких жртава 4/8, 
Крушевац 

ВИСМОНТ д.о.о. Булевар ослобођења 
241/1, Београд 

VLADEX d.o.o. Ивана Милутиновића 87а 

2 

Извођење радова на 
демонтажи постојећег котла за 

грејање са испоруком и 
уградњом новог за потребе 

пословног објекта Републичког 
фонда за здравствено 

осигурање – филијала Јагодина 
– испостава Деспотовац 

5 

„PD Balkan” d.o.o. Хајдук Вељкова 35а, Ниш 

d.o.o. TERMOGAS Југ Богданова 8, Инђија 

АМИ-МОНТЕР д.о.о. Копаоничких жртава 4/8, 
Крушевац 

ВИСМОНТ д.о.о. Булевар ослобођења 
241/1, Београд 

VLADEX d.o.o. Ивана Милутиновића 87а 
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10.  Разлог за обуставу поступка:  

Члан 109. став 2. предвиђа да Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Филијала Јагодина је дана 23.09.2015. доставила Информацију у којој наводи да је решен проблем 
грејања у испоставама Свилајнац и Деспотовац, те да нема потребе спроводити предметну набавку, 
јер је престала потреба за предметним котловима. 

 11.  Када ће поступак бити поново спроведен:  

Како је престала потреба наручиоца за предметним радовима, поступак јавне набавке се неће поново 
спроводити. 
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