
 

 

 

             
 
      
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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08/3 број: 404-1-32/16-  
11.08.2016. 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 ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

 

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 је закључио оквирни споразум и закључиће 
уговор о јавној набавци. 

 Врста предмета јавне набавке: добра 

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

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал (папирна конфекција – папир и коверте, 
обрасци и канцеларијска галантерија). 

Јавна набавка обликована је у 5 (пет) партија: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 

 3019000 – Разна канцеларијска опрема и потрепштина;  

22800000 – Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци 
и други штампани канцеларијски материјал. 

6. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије 

Назив партије/Предмет набавке 
Назив добављача са 

којим је закључен оквирни 
споразум 

Број добављача 
са којим је 
споразум 
закључен 

1 Фасцикле и материјал за одлагање TG Commerce d.o.o. 1 

2 Коверте Sagittarius d.o.o. 1 

Број 
партије 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

1 Фасцикле и материјал за одлагање 

2 Коверте 

3 Папир 

4 Канцеларијска галантерија 

5 Обрасци 
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 2 

3 Папир Mehanoprint d.o.o. 1 

4 Канцеларијска галантерија ODRI PRINT d.o.o. 1 

5 Обрасци 
НБС-Завод за израду 
новачница и кованог 

новца - Топчидер 
1 

 

7. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

 - за Партију 1 – Фасцикле и материјал за одлагање, Оквирни споразум закључен је дана 
05.08.2016. године на период од 12 месеци; 

 - за Партију 2 – Коверте, Оквирни споразум закључен је дана 11.08.2016. године на период 
од 12 месеци,  

 - за Партију 3 – Папир, Оквирни споразум закључен је дана 04.08.2016. године на период од 
12 месеци, 

 - за Партију 4 – Канцеларијска галантерија, Оквирни споразум закључен је дана 10.08.2016. 
године на период од 12 месеци,  

 - за Партију 5 – Обрасци, Оквирни споразум закључен је дана 04.08.2016. године на период 
од 12 месеци. 
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