
 

 
08/3 број: 404-2-13/20-18  
10.08.2020. 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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање. 

5. Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровео поступак јавне 
набавке мале вреднсти у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и закључио је Уговоре о набавци услуге осигурања имовине и 
лица за потребе РФЗО за све Партије: 
- Партија 1 - Осигурање од пожара и неких других опасности; 
- Партија 2 – Комбиновано осигурање рачунара; 
- Партија 3 - Колективно осигурање запослених за случај смрти услед незгоде (несрећног 
случаја). 
 
6. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга осигурања 
имовине и лица за потребе РФЗО 

66510000 – Услуге осигурања 
 
Редни број јавне набавке: 404-22-206/20-9. 
 
8. Уговорена вредност (премија) без ПДВ-а: 2.811.683,39 динара, и то: 
- Партија 1 – Осигурање од пожара и неких других опасности, 1.184.282,02 динара, 
- Партија 2 – Комбиновано осигурање рачунара, 1.392.533,77 динара,  
- Партија 3 – Колективно осигурање запослених за случај смрти услед незгоде (несрећног 
случаја), 234.867,60 динара  

 
9. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена (премија). 
 
10. Број примљених понуда: Укупан број поднетих понуда: 1 (једна), за све Партије. 

 
11. Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а - Партија 1 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

1.184.282,02 1.184.282,02 
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Партија 2 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

1.392.533,77 1.392.533,77 
 

Партија 3 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

234.867,60 234.867,60 
 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговори се неће извршити уз помоћ подизвођача. 
 
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.07.2020. године. 

 
14. Датум закључења уговораза Партију 1, 2 и 3: 30.07.2020. 

 
15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Адреса МБ ПИБ 

Компанија 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О 

За Партију 1, 2 и 3 

07046898 100001958 Главна филијала осигурања Београд 1 

Македонска 4, 11000 Београд 

 
16. Период важења полисе осигурања: од 08.08.2019 до 08.08.2020. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Уколико за време трајања осигурања дође до смањења ризика/умањења осигуране вредности, 
на писмени захтев Осигураника може доћи до одговарајућег умањења премије, у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима, о ћему ће уговарачи закључити анекс уговора 
(Партија 1 и 2). 
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