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  Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs              ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 број: 404-2-18/19-7 
17.07.2019. године 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
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: Jавна набавка мале вредности. 

6. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга осигурања имовине 
и лица за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, по партијама: 

Број 
Партије 

Назив Партије 

1 Осигурање од пожара и неких других опасности 

2 Комбиновано осигурање рачунара 

3 Колективно осигурање запослених за случај смрти услед незгоде (несрећног случаја) 
 

8. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге осигурања – 66510000 
 

9.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена (премија). 

10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може се 
извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач понуду доставља поштом или непосредно на Писарници наручиоца. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 

Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО, број јавне набавке 404-22-206/19-19 - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

 
 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.  

Понуде се достављају на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована 
Мариновића бр. 2, Београд, сваког радног дана од 07.30-15.30. 
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 25.07.2019. године до 
10.00 часова, без обзира на начин како су послате. 

 
12. Место, време и начин отварања понуда:  

 Јавно отварaње понуда обавиће се дана 25.07.2019. године у 10.30 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, Сала број 2. 
 

 Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца. 
 

http://www.rfzo.rs/
http://www.javnenabavke.rfzo.rs/
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13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

 Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају комисији Наручиоца 
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у 
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда као и да изнесе све евентуалне 
примедбе на поступак отварања понуда. 
 
14. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
 
15. Лице за контакт: Татијана Хумо: 

 поштом на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 факсом на број: 011/2688 420, 2645 042 

 mailom: tatijana.humo@rfzo.rs. 

 

 
 

 
____________________ 
Слађана Ђоковић 

 
____________________ 
Хана Хашимбеговић 

        
____________________ 

       Љиљана Вагић 
 

____________________ 
       Татијана Хумо 
        
       ____________________ 
       Ксенија Бошљак 
 
       ______________________ 

       Бобан Петковић 
 
 
Сагласни: 
 
_________________ 
Немања Фирићаски 
 
_________________ 
Љиљана Марковић 
 
_________________ 
Марија Атанасијевић 
 
 
 

59019.66/148 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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