
 

 
08/3 број: 404-1-55/18-13 
24.12.2018. 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: услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга одржавања 
дела софтверских система РФЗО   

Назив и ознака из општег речника набавке: 72260000 – Услуге повезане са софтвером    

Редни број јавне набавке: 404-1-208/18-56 

7. Уговорена вредност:  

Број партије Назив партије Назив изабраног понуђача 
Уговорена вредност без 

ПДВ-а 

1 
М1 - Матична евиденција и 
остваривање права 

Soneco d.o.o. као представник 
понуђача у заједничкој понуди: 
Soneco d.o.o., Електротехнички 

факултет Универзитета у 
Београду и Heliant d.o.o. 

19.520.400,00 

2 

М2 - Електронско фактурисање 
у примарној, секундарној и 
терцијарној здравственој 
заштити и РХ центрима 

5.229.000,00 

3 
М3 - Електронско фактурисање 
лекова прописаних на ЛР1 
обрасцу  

4.080.000,00 

4 
М4 - Електронско фактурисање 
медицинско-техничких помагала 

3.404.400,00 

5 
М5 - Кадровски информациони 
систем (КИС)  

1.061.400,00 

6 
М6 - Апликација за регистрацију 
изабраног лекара (РИЛ) 

675.600,00 

7 М7 - Писарница 1.394.640,00 

8 
М8 - Апликација за добровољно 
здравствено осигурање (ДОРЗ) 

2.110.200,00 

9 
М9 - Апликација за контролу 
прописивања лекова са Ц листе 

552.000,00 

10 
М10 - Одржавање Linux сервера 
РФЗО 

294.000,00 

11 
М11 - Подршка одржавању WAN 
мреже РФЗО 

588.000,00 

УКУПНО: 38.909.640,00 
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8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда: 1 (једна) 

Број понуда по партијама: једна понуда за све партије (1-11). 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.  

11.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.12.2018. године. 

12. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године 

13. Основни подаци о Извршиоцу: 

Назив извршиоца Седиште Извршиоца ПИБ Матични број 

Soneco d.o.o. као 
представник понуђача у 

заједничкој понуди: Soneco 
d.o.o., Електротехнички 

факултет Универзитета у 
Београду и Heliant d.o.o. 

Макензијева бр. 24/6,  
11000 Београд 

104523633 20181834 

 

14. Период важења уговора: 

Период важења уговора: од  30.12.2018. године закључно са 30.12.2019. године. 

15. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

       Уговор се може изменити у случају да за време важења уговора престане потреба 
наручиоца за одржавањем одређеног модула који је предмет уговора у свим или 
одређеним организационим јединицама РФЗО и у случају да за време важења уговора 
дође до измене модула (нпр. раздвајање модула). 

 

60018.94/34 


