
 

 
08/3 број: 404-2-8/15-  
07.09.2015. године 

 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15) 
Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

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 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровео је поступак јавне набавке 
мале вредности у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12, 14/15), по партијама. 

 Републички фонд за здравствено осигурање је издао је Наруџбеницу за Партију 11 – основна 
обука запослених из области заштите од пожара. 

5. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Услуга основне и посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 

53. и 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015), за потребе 
организационих јединица РФЗО. Услуге стручног оспособљавања 80530000. 

6. Уговорена вредност: 

Партија 11 – 24.800,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
 
7. Критеријум за доделу наруџбенице: Најнижа понуђена цена.  

8.  Број примљених понуда: за Партију 11: 

 

Број партије Назив партије Број понуда 

11 
Основна обука за 62 запослена, из области заштите од пожара, 
са провером знања, у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015). 
3 

 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке 

Највиша понуђена 
јединична цен 

(цена основне обуке по 
полазнику) 

Најнижа понуђена 
јединична цена 
(цена основне 

обуке по полазнику) 

11. Основна обука за 62 запослена, из области 
заштите од пожара, са провером знања, у складу 

са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 
бр.111/2009 и 20/2015). 

1.000,00 400,00 

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 
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10. Рангирање прихватљивих понуда: 

Назив понуђача Рангирање 

Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ д.о.о. 
Дескашева 7, 11000 Београд. 

1 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Предмет набавке се неће извршти преко подизвођача. 
 
13. Датум доношења одлуке о додели наруџбенице: 20.07.2015. године. 

 

14. Датум издавања наруџбенице: 

Партија 11 – Основна обука за 62 запослена, из области заштите од пожара, са провером 
знања, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015.: 
04.09.2015, 

 
15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

Партија 11 
Заштита на раду и заштита животне 

средине „Београд“ д.о.о. Дескашева 7, 
11000 Београд 

100005037 07030266 

 

16. Период важења Наруџбенице: До извршења уговорне обавезе. 

 

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 
 
 
 
57015.72/127 


