
 

08/3 број: 404-2-41/16-9 

19.01.2017. године 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

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 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

5. Врста предмета јавне набавке: Услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услугa контроле 
противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе 
организационих јединица РФЗО. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 – Услуге поправке и одржавања 
ватрогасне опреме.      

7. Редни број јавне набавке: 404-22-201/16-48 

8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.01.2017. године 

9.  Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 19.01.2017. године 

10.  Разлог за продужење рока:  измена конкурсне документације 

 

11.  Време и место подношења понуда:  

 Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. 
Јована Мариновића бр. 2, писарница, од 7:30-15:30, од понедељка до петка. 

 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 23.01.2017. године 
до 09:30 часова, без обзира на начин како су послате.     

 

12. Време и место отварања понуда:  

Јавно отварaње понуда обавиће се дана 23.01.2017. године у 10:00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 3. 

 

13. Лице за контакт: Ксенија Бошњак. 

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем факса на број: 011/2053-884 

 путем е маил-а: ksenija.bosnjak@rfzo.rs. 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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 Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова, од 
понедељка до петка. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ 

____________________ 
Игор Стојисављевић 

____________________ 
Ксенија Бошњак 

____________________ 
Јелена Јаковљевић 

____________________ 
Тања Глушац Максимовић 

 
 

57017.26/30 
 

САГЛАСНИ: 
 

___________________ 
Тања Глушац Максимовић 

 
___________________ 

Немања Фирићаски 
 

___________________ 
Марија Митић 

Извршни директор за послове 
јавних набавки 

 


