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08/3 бр. 404-219/19 
28.02.2019. године 
 

 
           На основу члана 55. став 1 тачка 1) и члана 59. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Републички фонд за здравствено осигурање  

објављује 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

за поступке јавних набавки за 2019. годину 

 

 

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 

5. Врста предмета: добра, услуге и радови 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, оквирни датум 
објављивања позива за подношење понуда, оквирни датум за закључење уговора и 
посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: 

 

Р.Б. 
Опис предмета 

набавке 

Назив и ознака из 
општег речника 

набавке 

Оквирни датум 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда 

Оквирни датум за 
закључење 
оквирног 

споразума/уго-
вора 

Напомена у 
вези 

закључења 
оквирног 

споразума 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

1. Намештај 39100000 - Намештај април 2019. јун 2019.  

2. 
Рачунарска опрема 

(рачунари и сервери) 

30200000 - 
Рачунарска опрема и 

материјал 

септембар 2019. новембар 2019.  

3. Штампачи 
30232000 – 

Периферна опрема 
јул 2019. септембар 2019.  

http://www.javnenabavke.rfzo.rs/
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4. 
Рачунарска опрема за 

примарни дата 
центар 

30200000 - 
Рачунарска опрема и 

материјал 

март 2019. мај 2019.  

5. 

Рачунарска опрема за 
секундарни дата 

центар (DR (Disaster 
Recovery) локација)  

30200000 - 
Рачунарска опрема и 

материјал 

март 2019. мај 2019.  

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

1. Антивирусни софтвер 
48760000 – 

Програмски пакет за 
заштиту од вируса 

септембар 2019. новембар 2019.  

2. Софтвер 48620000 – 
Оперативни системи 

април 2019. јун 2019.  

3. Лиценце  
48760000 –

Програмски пакет за 
заштиту од вируса 

март 2019. мај 2019.  

4. 

Дигитализација 
пословних процеса 
РФЗО (развој нових 

подсистема и 
централизација 

постојећих) 

48620000 – 
Оперативни системи 

март 2019. мај 2019.  

5. 
Развој софтверског 
система (Портал за 

осигурана лица) 

48620000 – 
Оперативни системи 

септембар 2019. новембар 2019.  

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. 

Канцеларијски 
материјал (папирна 

конфенција - папир и 
коверте, обрасци и 

канцеларијска 
галантерија)   

30192000 - 
Канцеларијски 

материјал, 
22800000 – 

Регистратори од 
хартије или картона, 

рачуноводствене 
књиге, фасцикле, 
обрасци и други 

штампани 
канцеларијски 

материјал 

мај 2019. јул 2019. 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање ће 
да закључи 

оквирни 
споразум и 

уговор о јавној 
набавци 

2. 

Тонери, 
фотокондуктори, ink-
jet кертриџи, рибони, 

факс филмови  

30125110 - Тонер за 
ласерске штампаче и 

телефакс машине, 
30125120 - Тонер за 
фотокопир апарате 

октобар 2019. децембар 2019. 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање ће 
да закључи 

оквирни 
споразум и 

уговор о јавној 
набавци 
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3. 

Погонска горива 
(бензин, дизел 

гориво, уља и мазива 
и остали материјал за 

превозна средства) 

09100000- Горива март 2019. мај 2019. 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање ће 
да закључи 

оквирни 
споразум и 

уговор о јавној 
набавци 

4. 
Различит потрошни 

материјал за 
одржавање објеката  

44115210 – 
Водоинсталатерски 

материјал 
31510000 – 

Електричне сијалице 
са влакнима 

44520000- Браве, 
кључеви и шарке 

јул 2019. август 2019.  

5. 

Различит материјал 
за замену 

неисправних 
громобрана и 

постављање нових, 
као и за замену 

неисправних делова 
електро инсталације 

31216000 - 
Громобрани 

јул 2019. септембар 2019.  

6.  Расветна тела 
31500000 – Расветна 
опрема и електричне 

светиљке 

мај 2019. јул 2019.  

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

1. Услуга хипербаричне 
осигенотерапије 

85111700- Услуге у 
области 

оксигенотерапије 

март 2019. мај  2019. 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање ће 
да закључи 

оквирни 
споразум и 

уговор о јавној 
набавци 

УСЛУГЕ  ДИЈАЛИЗЕ 

1. 
Услуге хемодијализе 
са установама ван 

плана мреже 

85141211 – Услуге 
кућне дијализе 

април 2019. јун  2019. 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање ће 
да закључи 

оквирни 
споразум и 

уговор о јавној 
набавци 
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

1. 
Услуга заштите 
имовине (ФТО) 

79710000 – Услуге 
обезбеђења 

март 2019. мај 2019.  

2. 
Услуга чишћења 

(одржавања хигијене) 
90910000 – Услуге 

чишћења 
април 2019. август 2019.  

3.  

Телекомуникационе 
услуге – интернет, 
L2VPN, L3VPN, за 

период од 2 године 

72400000 – Услуге 
интернета 
64200000 – 

Телекомуникационе 
услуге 

јул 2019. фебруар 2020.  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА  

1. 

Текуће поправке и 
одржавање 

пословних објеката 
РФЗО 

45000000 – 
Грађевински радови 

март 2019. мај 2019.  

2. 
Одржавање 

термотехничких 
инсталација  

42512000 – 
Инсталације за 
климатизацију  

април 2019. јул 2019.  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 

1. Сервис аутомобила 
34110000 – Путнички 

аутомобили 
март 2019. мај 2019.  

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

1. 
Услуга одржавања 
дела софтверских 

система  

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 
октобар 2019. децембар 2019.  

2. 
Годишње одржавање 

контакт центра  

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 
август 2019. октобар 2019.  

3. 
Годишње одржавање 
софтверског система 

Пут лека 

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 
октобар 2019. децембар 2019.  

4. 

Годишње одржавање 
софтверског система 
намењеног ефикасној 
анализи и евиденцији  
интеракција између 

лекова  

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 
октобар 2019. децембар 2019.  

5.  
Одржавање 

софтверских система 
РФЗО 

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 
август 2019. новембар 2019.  

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

1.  
Реконструкција и 

адаптација пословних 
објеката РФЗО 

45000000 - 
Грађевински радови 

45262700- Адаптација 
зграда  

45454000 – Радови на 
реконструкцији  

април 2019. јун 2019.  
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7. Број уговора које Наручилац намерава закључити: Један или више уговора. 

8. Остале информације: 

Особа за контакт – Јелена Цветковић, Сектор за јавне набавке РФЗО 

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем телефона на број: (011) 2053-627 

 путем факса на број: (011) 2053-884 

 путем е маил-а:jelena.cvetkovic@rfzo.rs.  

 
 
 
 
 
 
 

59019.08/135 
 


