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 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), 
Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ФИЛИЈАЛЕ БЕОГРАД – 
ИСПОСТАВЕ СТАРИ ГРАД И ВРАЧАР 

 

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 ће да закључи уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 70000000 – услуге пословања некретнинама 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

 Полазећи од карактеристика пословног простора – приступачност, приземље, приступна 
рампа за инвалиде, шалтер сала за осигуранике, као и информатичка инфраструктура због 
компијутерског повезивања, просто Нове Агробанке у стечају, у Сремској улици одговара свим 
техничким захтевима. Простор површине 270 квадратних метара, шалтер сала одговарајуће 
површине инфраструктурно опремљена и без инвестиција може се одмах користити. 

 Имајући у виду да је у питању набавка од понуђача који се налази у поступку стечаја да 
постоје посебно повољни услови, такође да је у питању потпуно опремљен простор који 
задовољава све специфичне потребе испоставе филијале РФЗО, наручилац има намеру да 
набавку закупа пословног простора за потребе испоставе Стари град и Врачар, спроведе 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. 
став 1. Тачка 6) ЗЈН. 

 Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

- Акционарском друштву Нова Агробанка, у стечају, ул. Сремска, Београд. 
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