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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке маркица 
здравственог осигурања и образаца здравствених књижица за потребе РФЗО за 2015. годину, 
ЈН број 404-1-101/15-19 
 
 

Дана 26.03.2015 године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-14/15-9  
од 26.03.2015. године за појашњењем у вези поступка јавне набавке маркица здравственог 
осигурања и образаца здравствених књижица за потребе РФЗО за 2015. годину, редни број 
набавке 404-1-101/15-19, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12 и 14/15).  

 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање:  
 

„ На постојећим обрасцима здравствених књижица и обрасцима потврда о коришћењу 
здравствене заштите налазе се бар-кодови са нумеричком интерпретацијом и холограми са 
јединственом оригинацијом. Да ли се подразумева апликовање ових заштитних елемената на 
нове производе, обзиром да се у техничкој спецификацији за ова два производа не спомиње 
постојање истих. “ 

 
Одговор: 
 

             Наручилац врши измену конкурсне документације, тако да ће бити извршена и објављена  
             измена Конкурсне документације за јавну набавку и то : 
             - на страни 12/32 конкурсне документације у тачки 4. Техничка спецификација после текста 
             „ Техничка спецификација предметних добара је у свему у складу са Правилником о исправи о 

здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите („Сл. гласник 
РС“, бр.68/2006, 49/2007, 50/2007 испр., ..., 17/2015 - Одлука УС).” додаје се текст који гласи: 
„Изглед и садржина обрасца здравствене књижице и обрасца потврде о коришћењу 
здравствене заштите прописани су Правилником о исправи о здравственом осигурању и 
посебној исправи за коришћење здравствене заштите („Сл. гласник РС“, бр.68/2006, 49/2007, 
50/2007 испр., ..., 17/2015 - Одлука УС), и исти су одштампани и чине саставни део 
Правилника. 

             Образац здравствене књижице се састоји од 6 страна и то насловне стране и пет нумерисаних 
страна : 

             1) Насловна страна садржи: ознаку „Образац ЗК“, бар код, текст „РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ“, рубрику  „Филијала“, рубрику  „Испостава“, рубрику „ЛБО“, 
текст „ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА“ у два реда, уоквирен текст „ВАЖИ УЗ ЛИЧНУ КАРТУ“, 
холограм, рубрику „М.П.“, рубрику „(потпис)“;  

             2) Страна два састоји се из два дела: а) горњи део стране садржи: текст „ПОДАЦИ О 
ОСИГУРАНИКУ“, рубрику „ЈМБГ“, рубрику „Презиме“, рубрику „Име“, рубрику „Име једног 
родитеља“, рубрику „Датум рођења“, рубрику „Сродство са носиоцем осигурања“; б) доњи део 
стране садрже: текст „ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ОСИГУРАЊА“, рубрику „ЈМБГ“, рубрику „ЛБО 
носиоца осигурања“, рубрику „Презиме“, рубрику „Име“;  

             3) Страна три подељена је на три једнака дела који садрже: текст „АДРЕСА“, рубрику „Улица и 
број“, рубрику „Поштански број и место“, рубрику „Општина“;  

             4) Страна четири садржи: рубрику „(назив и седиште обвезника доприноса)“, рубрику 
„(регистарски број)“, рубрику „(ПИБ)“, рубрику „(шифра делатности)“, рубрику “Основ 
осигурања“;  

             5) Страна пет састоји се из 2 дела: а) горњи део стране садржи: текст „УПОЗОРЕЊЕ“; б) доњи 
део стране подељен је на шест једнаких делова који садрже: рубрику „(важи до)“, рубрику 
„(М.П.)“, рубрику“(потпис)“;  
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             6) Страна шест састоји се из два дела: а) горњи део стране садржи: текст „МЕДИЦИНСКА 

УПОЗОРЕЊА“, рубрику „(Преосетљивост на лекове, вакцине и серуме, важнија обољења-
дијабет и др.)“, рубрику „Крвна група“; б) доњи део стране садржи: текст „БРОЈ 
ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА“.  

  
 Образац Потврде о коришћењу здравствене заштите садржи ознаку „Образац ЗП“, и делове, 

рубрике и текст као образац здравствене књижице.“ 
 
            У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
У прилогу достављамо измењену страну конкурсне документације са наведеним изменама. 
 

 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА : 

 

МАРКИЦА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА :  
- тираж: 6.679.357  комада  
- облик: правоугаоног облика 
- димензија налепница ширине 10mm, дужине 20mm 
- материјал: сигурносна, холограмска РЕТ провидна налепница, материјал дебљине 50 микрона 
- боја штампе црна 
- текст: на српском језику исписан ћириличним писмом : Републички фонд за здравствено осигурање“ 
и серијски број маркице 
- нумерација: 9 цифара 
 

ОБРАЗАЦ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ :   
- тираж:  2.529.202  комада  
- облик: правоугаоног облика  
- материјал: картон граматуре 180 gr/m2, тониран у бледо-жутој боји 
- димензије: ширина 70 mm, дужина 100 mm  
- боја штампе : црна и светло зелена са анти копи елементима и гијош мрежицама са розетом у оранж 
и светло црвеној боји 
језик: српски језик и ћирилично писмо, или на основу захтева организационе јединице Наручиоца на 
језику националне мањине и латиничном писму (мађарском, хрватском, румунском, словачком и 
албанском језику), и на језику националне мањине и ћириличном писму (русинском језику) који се 
користе на подручју територије организационе јединице. 
 

 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ :  
- тираж: 19.000 комада 
- облик : правоугаоног облика 
- материјал: картон граматуре 180 gr/m2 тонираном у бледо-жутој боји 
- димензија : ширина 70 mm, дужина 100 mm  
- боја штампе : црна и светло зелена са анти копи елементима и гијош мрежицама са розетом у  
оранж и светло црвеној боји. 
- језик: српски језик и ћирилично писмо, или на основу захтева организационе јединице Наручиоца на 
језику националне мањине и латиничном писму (мађарском, хрватском, румунском, словачком и 
албанском језику), и на језику националне мањине и ћириличном писму (русинском језику) који се 
користе на подручју територије организационе јединице. 
 
Техничка спецификација предметних добара је у свему у складу са Правилником о исправи о 
здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите („Сл. гласник РС“, 
бр.68/2006, 49/2007, 50/2007 испр., ..., 17/2015 - Одлука УС).  
Изглед и садржина обрасца здравствене књижице и обрасца потврде о коришћењу здравствене 
заштите прописани су Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за 
коришћење здравствене заштите („Сл. гласник РС“, бр.68/2006, 49/2007, 50/2007 испр., ..., 17/2015 - 
Одлука УС), и исти су одштампани и чине саставни део Правилника. 
 
Образац здравствене књижице се састоји од 6 страна и то насловне стране и пет нумерисаних 
страна: 
1) Насловна страна садржи: ознаку „Образац ЗК“, бар код, текст „РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ“, рубрику  „Филијала“, рубрику  „Испостава“, рубрику „ЛБО“, текст 
„ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА“ у два реда, уоквирен текст „ВАЖИ УЗ ЛИЧНУ КАРТУ“, холограм, рубрику 
„М.П.“, рубрику „(потпис)“; 
2) Страна два састоји се из два дела: а) горњи део стране садржи: текст „ПОДАЦИ О 
ОСИГУРАНИКУ“, рубрику „ЈМБГ“, рубрику „Презиме“, рубрику „Име“, рубрику „Име једног родитеља“, 
рубрику „Датум рођења“, рубрику „Сродство са носиоцем осигурања“; б) доњи део стране садрже: 
текст „ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ОСИГУРАЊА“, рубрику „ЈМБГ“, рубрику „ЛБО носиоца осигурања“, 
рубрику „Презиме“, рубрику „Име“; 
3) Страна три подељена је на три једнака дела који садрже: текст „АДРЕСА“, рубрику „Улица и број“, 
рубрику „Поштански број и место“, рубрику „Општина“; 
4) Страна четири садржи : рубрику „(назив и седиште обвезника доприноса)“, рубрику „(регистарски 
број)“, рубрику „ПИБ“, рубрику „(шифра делатности)“, рубрику “Основ осигурања“; 



 
5) Страна пет састоји се из 2 дела: а) горњи део стране садржи : текст „УПОЗОРЕЊЕ“; б) доњи део 
стране подељен је на шест једнаких делова који садрже: рубрику „(важи до)“, рубрику „(М.П.)“, 
рубрику“(потпис)“; 
6) Страна шест састоји се из два дела: а) горњи део стране садржи: текст „МЕДИЦИНСКА 
УПОЗОРЕЊА“, рубрику „(Преосетљивост на лекове, вакцине и серуме, важнија обољења-дијабет и 
др.)“, рубрику „Крвна група“ ; б) доњи део стране садржи : текст „БРОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА“. 
 
Образац Потврде о коришћењу здравствене заштите садржи ознаку „Образац ЗП“, и делове, рубрике 
и текст као образац здравствене књижице. 
 
Изабраном понуђачу ће уколико буде било потребно накнадно бити достављени обрасци 
здравствених књижица и обрасци потврда о коришћењу здравствене заштите на српском језику и на 
језицима националних мањина, односно на мађарском, хрватском, румунском, словачком, русинском 
и албанском језику. 
 
Напомена: 
Набавка маркица здравственог осигурања и образаца здравствених књижица и образаца 
потврда о коришћењу здравствене заштите обухвата и услугу штампе и дистрибуције истих.  
Испорука предметних добара врши се једном месечно по захтеву организационих јединица 
Наручиоца, до 20-тог у месецу. 
Добављач је у обавези да испоручи добра која су предмет набавке у седиште организационих 
јединица Наручиоца, и то филијала Републичког фонда за здравствено осигурање.  
Напомена: списак седишта и адреса организационих јединица у прилогу 1 конкурсне документације. 
 

ОПШТА НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке  стандарде 
приступачности за особе са инвалидитетом. 

 

 

 


