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08/3 број 404-2757/13 
02.12.2013.  
 

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/12) Републички фонд 
за здравствено осигурање, Београд,Јована Мариновића 2, објављује 
 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Назив: Републички фонд за здравствено осигурање. 
 

Адреса: Јована Мариновића бр.2, Београд. 
 

Интернет страница наручиоца:www.rfzo.rs. 
 

Врста Наручиоца: Здравство. 
 

Врста предмата: услуге. 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
     1. Набавка услуге колективног осигурања запослених од последица несрећног случаја (незгоде) за 

потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање: 
 Ознака из општег речника набавки: 66510000 – Услуге осигурања. 
 

      2. Набавка услуге осигурања машина од лома и комбинованог осигурања електронских рачунара 
за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање  
Ознака из општег речника набавки: 66510000 – Услуге осигурања. 

       

3. Набавка услуге осигурања од пожара и неких других опасности и допунски ризици излива воде 
из инсталација и поплаве, бујице и високе воде, на „први ризик“ за потребе здравствених установа 
и Републичког фонда за здравствено осигурање  
Ознака из општег речника набавки: 66510000 – Услуге осигурања. 
 

 Оквирни датум за објављивљње позива за подношење понуда и закључење уговора: 
 Оквирни датум за објављивање позива: децембар 2013. 
  Оквирни датум за закључење уговора: јануар – фебруар 2014. 
 

  Број уговора који ће се закључити: појединачне уговоре о јавним набавкама закључиће 
здравствене установе и РФЗО на основу оквирних споразума. 

 

 Јавне набавке спроводе се ради закључивања оквирног споразума. 
 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономне или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада: 
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 
рада исл. се могу добити код следећих институција: 

 Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mpf.gov.rs  
 Пореска управа републике Србије – http://poreskauprava.org  
 Министарство правде и државне управе Републике Србије – www.drzavnauprava.rs  
 Министарство рада, запошљавања и социјалне  политике Републике Србије – 

www.minrzs.gov.rs  
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