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08/3 бр. 404-98/17 
03.02.2016. 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 2017. 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 и услуге 

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. 
Рачунарска опрема 

(рачунари и сервери) 

30200000 - 
Рачунарска опрема 

и материјал 

март 2017. мај 2017.  

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

1. Софтвер 

48900000 - Разни 
програмски пакети 

и рачунарски 
системи 

април 2017. јун 2017.  

http://www.javnenabavke.rfzo.rs/
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НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. 

Канцеларијски 
материјал (папирна 

конфенција - папир и 
коверте, обрасци и 

канцеларијска 
галантерија)   

30192000 - 
Канцеларијски 

материјал 

мај 2017. август 2017. 

Републички фонд 
за здравствено 

осигурање ће да 
закључи оквирни 
споразум и уговор 
о јавној набавци 

2. Тонери и рибони  

30125110 - Тонер 
за ласерске 
штампаче и 

телефакс машине, 
30125120 - Тонер 

за фотокопир 
апарате 

јул 2017. октобар 2017. 

Републички фонд 
за здравствено 

осигурање ће да 
закључи оквирни 
споразум и уговор 
о јавној набавци 

3. 

Погонска горива 
(бензин, дизел 
гориво, уља и 

мазива и остали 
материјал за 

превозна средства)   

09100000 - Горива март 2017. јун 2017. 

Републички фонд 
за здравствено 

осигурање ће да 
закључи оквирни 
споразум и уговор 
о јавној набавци 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ  

1. Услуге интернета 
32412110 – 

Интернет мрежа 
август 2017. октобар 2017.  

2. Услуге бежичног 
интернета 

32412110 – 
Интернет мрежа 

јун 2017. август 2017.  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ  

1. Сервис аутомобила 

50110000 – Услуге 
одржавања и 

поправки моторних 
возила и 

припадајуће 
опреме 

април 2017. јул 2017.  

2. 

Сервис система за 
складиштење 

података (Storag-e) 

50312000  - 
Одржавање и 

поправка 
рачунарске опреме 

август 2017. октобар 2017.  

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

1. 
Услуга одржавања 
дела софтверских 

система  

72267000 - Услуге 
одржавања и 

поправке софтвера 

септембар 2017. децембар 2017.  

 

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

 

                                


