
 

08/3 број: 404-1-42/20-16 
04.09.2020. 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 УГОВОРУ  

 

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. 

5. Врста предмета јавне набавке: услуга. 

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

     Предмет јавне набавке је: Успостављање информационог система за спровођење 
инструкције за управљање финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења 
осигураних лица РФЗО у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено 
робно и материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до 
књижења улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО,  

            Назив и ознака из општег речника набавке: 72262000 - Услуге израде софтвера, 
48620000- Оперативни системи, 72210000 - Услуге програмирања софтверских пакет програма, 
72266000 - Услуге консултовања у вези са софтвером.  

    Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-35.  

7. Уговорена вредност: 863.077.670,00 динара без ПДВ-а. 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда: 2 (две). 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке 
Највиша понуђена цена 

(без ПДВ-а)   
Најнижа понуђена 
цена(без ПДВ-а)   

Успостављање информационог 
система за спровођење 

инструкције за управљање 
финансирањем здравствене 

заштите и контроле трошкова 
лечења осигураних лица РФЗО у 

примарној, секундарној и 
терцијарној здравственој заштити, 
обједињено робно и материјално 

књиговодство са аутоматизованим 
процесом од поручивања, 

одобравања, до књижења улазних 
рачуна са пратећом 

документацијом (нови економско-
финансијски систем РФЗО 

899.561.000,00 863.077.670,00 
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11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 

Предмет набавке 
Највиша понуђена цена 

(без ПДВ-а)  
Најнижа понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

Успостављање информационог 
система за спровођење 

инструкције за управљање 
финансирањем здравствене 

заштите и контроле трошкова 
лечења осигураних лица РФЗО у 

примарној, секундарној и 
терцијарној здравственој заштити, 
обједињено робно и материјално 

књиговодство са аутоматизованим 
процесом од поручивања, 

одобравања, до књижења улазних 
рачуна са пратећом 

документацијом (нови економско-
финансијски систем РФЗО 

863.077.670,00 863.077.670,00 

 
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.  

13.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.08.2020. године. 

14. Датум закључења уговора: 27.08.2020. године. 

15. Основни подаци о извршиоцу: 

Назив извршиоца Седиште извршиоца ПИБ Матични број 

Atos IT Solutions and 
Services d.o.o. као 
носилац посла у 
заједничкој понуди: Atos 
IT Solutions and Services 
d.o.o., Informatika a.d, Best 
Quality Management 
System d.o.o. и Soneco 
d.o.o. 

Данила Лекића 
Шпанца 31, Београд 

106712648 20665394 

     
  16. Период важења уговора:  

 Уговор се закључује на период: до извршења уговорених обавеза.              

                   17. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

 Рок за извршење услуге успостављања информационог система за спровођење инструкције 
за управљање финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица 
РФЗО у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и 
материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до 
књижења улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем 
РФЗО) може се продужити у случају више силе дефинисане уговором и у случају да Извршилац 
није у року извршио услугу успостављања из разлога који су на страни Наручиоца и који су 
онемогућили да се услуга заврши у уговореном року. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 


