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26.02.2018. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" 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.iavnenabavke.rfzo.rs

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање је закључио уговор о јавној набавци.

5. Врста предмета јавне набавке: услуга.

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

Предмет јавне набавке је услуга осигурања службених возила Републичког фонда за 
здравствено осигурање, за период од 24 месеца.

Назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила. 

Редни број јавне набавке: 404-22-206/17-47

7. Уговорена вредност:

Укупна премија осигурања износи 998.530,00 динара без пореза, односно 1.048.456,50 динара 
са припадајућим порезима. Уговор ће се реализовати до утрошка расположивих финансијских 
средстава Наручиоца за предметну услугу у износу од 1.000.000,00 динара без пореза.

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 Најнижа понуђена цена
Услуга осигурања службених возила 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање, за период од 24 месеца

1.315.291,70 998.530,00

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена
Услуга осигурања службених возила 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање, за период од 24 месеца

998.530,00 998.530,00

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

Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.
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13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.01.2018. године.

14. Датум закључења уговора: 26.02.2018. године.

15. Основни подаци одобављачу:

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број

UNIQA a.d.o. Ул. Милутина Миланковића бр. 
134Г 104990662 20289414

16. Период важења уговора: 24 месеца од дана потписивања уговора

17. Околности које представљју основ за измену уговора:

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искљ.учиво 
писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је 
дефинисан конкурсном документацијом и законским одредбама.

ИЗВРЦЈНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ
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