
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3 број 404-1-22/19-/$ 

.10.2019.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање 
("Службени гласник РС" бр.81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О КУПОВИНИ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА РФЗО

ЈН број 404-1-105/19-18

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

Интернет страница наручиоца: ^ллллллјаупепаваукелго.гз

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

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

Предмет јавне набавке: Набавка софтверског решења за унапређење пословних
процеса РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавке: Оперативни системи - 48620000;
Рачунарска опрема и материјал - 30200000.

4. Првобитна вредност уговора: 24.985.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 24.985.000,00 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 25.07.2019. године закључен је Уговор бр. 56-1/19 о куповини софтверског 
решења за унапређење пословних процеса РФЗО, заведен под бројем 404-1-22/19-12, са 
понуђачем „Аззесо 5ЕЕ" д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића бр.19 г.

Чланом 10. став 2. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено је да се Продавац обавезује да 
изврши развој и примопредају софтверског система у року од 60 дана од дана закључења 
уговора.

Дана 23.09.2019. године, Сектор за развој и информационе технологије доставио је 
Захтев, 06 број 404-1005/19, за продужење рока за развој и примопредају софтверског 
система из разлога који су на страни Наручиоца, будући да Наручилац није у предвиђеном 
року обезбедио рачунарску опрему за примарни дата центар и није успоставио сервисе 
потребне за интеграцију са софтверским системом који је предмет Уговора бр. 56-1/19. У 
Захтеву је наведено да је потребно продужити рок за развој и примопредају софтверског 
система до 11.10.2019. године.

Чланом 10. став 1. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено да се Наручилац обавезује да 
предузме све припремне радње како би Продавцу омогућио да изврши развој софтверског 
система у уговореном року и на уговорени начин.

Чланом 11. став 4. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено је да се рок за развој и 
примопредају софтверског решења може се продужити и у случају да Продавац није у року 
извршио развој и примопредају софтверског решења из разлога који су на страни Наручиоца 
и који су онемогућили да се развој и примопредаја заврше у уговореном року.
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Имајући у виду наведено, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним 
набавкама, извршена је измена Уговора бр. 56-1/19 о куповини софтверског решења за 
унапређење пословних процеса РФЗО, којим се продужава рок за развој и примопредају 
софтверског система за 18 дана, те сада износи 78 дана одЈЈаиазаана закључења уговора.
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