
 

 
08/3 број: 404-2-27/18-59 
26.12.2018. године 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

ЗА ПАРТИЈУ 2 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

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 јавне набавке: Добра. 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Потрошни материјал за 
одржавање објеката РФЗО, обликован у 4 партије: 

Партија Назив Партије 

1 Електро материјал 

2 Водоводни материјал 

3 Грађевински и молерско-фарбарски материјал 

4 Браварски материјал 

 
31210000 – Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола, 
31650000 – Изолациони делови, 
31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке, 
31150000 – Пригушнице за сијалице или цеви са пражњењем, 
31224000 – Спојни и контактни елементи, 
31532500 – Стартери за сијалице, 
44411000 - Санитарни производи, 
42130000 – Славине, вентили и слични уређаји, 
39715000 – Бојлери за воду и за грејање зграда; водоводна инсталација, 
44165000 – Црева, уводне цеви и наглавци, 
24000000 – Хемијски производи, 
39224000 – Метле, четке и други производи разних врста, 
39300000 – Разна опрема, 
44500000 – Алати, браве, кључеви, спојни елементи, ланци и опруге, 
44100000 – Грађевински материјали и припадајући производи. 

 
Редни број јавне набавке: 404-22-101/18-28. 
 
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровео је поступак јавне набавке 
мале вреднсти у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15, 68/15) и закључио Уговор о јавној набавци за Партију 2 – Водоводни 
материјал. 
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7. Уговорена вредност за Партију 2 без ПДВ-а укупно: 394.152,00 динара. 
 
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
9. Број примљених понуда за Партију 2: 3 (три). 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 2: 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

435.066,50 394.152,00 

 
10.1 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 2: 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

435.066,50 394.152,00 

 
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговор (за Партију 2 – Водоводни материјал) се неће извршити уз помоћ подизвођача. 
 
12. Датум доношења одлуке о додели Уговора:12.12.2018. године. 

 
13. Датум закључења уговора: 
За Партију 2 – Водоводни материјал, 26.12.2018. 

 
14. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Адреса МБ ПИБ 

OGAREVIĆ TRADE d.o.o. 
Церски венац 17/7 

11000 Београд 
17084968 101833570 

 
15. Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза. 

16. Околности које представљају основ за измену уговора: 
 Рок за извршење уговора може се продужити у случају наступања околности више силе. 
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