
 

 
08/3 број: 404-1-62/19-22 
23.01.2020.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 поступка јавне набавке: отворени поступак. 

6. Врста предмета јавне набавке: добра. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка канцеларијског 
намештаја за потребе организационих јединица РФЗО. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Намештај - 39100000. 

Редни број јавне набавке: 404-1-104/19-67. 

8. Уговорена вредност:  

Број 
партије 

Назив партије Назив изабраног понуђача 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а 

3 
Канцеларијска столица за 
потребе Дирекције РФЗО 

„Jugooprema“ д.о.о, 237.000,00 

  
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

10.  Број примљених понуда: Укупан број поднетих понуда: 2 (две).  

11.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Број партије Назив партије 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

3 
Канцеларијска столица за 
потребе Дирекције РФЗО 

312.000,00 237.000,00 

 
12.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Број партије Назив партије 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

3 
Канцеларијска столица за 
потребе Дирекције РФЗО 

237.000,00 237.000,00 
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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: 19.12.2019. године. 

14. Датум закључења уговора: 20.01.2020. године.  

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„Jugooprema“ д.о.о, 
Крушевац, ул. Кнеза Милоша 

бр.3/1 
100477466 17008129 

16. Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза.  

17. Околности које представљју основ за измену уговора: Наручилац  може повећати  обим  
предмета  набавке,  с  тим  да  се  вредност уговора  може  повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора. Уговор се може изменити и из објективних 
разлога (околности више силе) у складу са позитивно-правним прописима. 

 

59020.08/23 


