РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2
08/3: 404-2-36/19-.{3
2 8 .О5.2020.године
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени
гласник РС" бр. 81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ЈН број 404-22-206/19-34

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: мллллмаупепавауке.гГго.гз
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предметјавне набавке: Услуга осигурања службених возила РФЗО.
Ознака из Општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила.
4. Првобитна вредност уговора: 2.194.253,00 динара без ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 2.194.253,00 динара без ПДВ-а.
6. Објективни разлози за измену уговора:
Дана 26.02.2020. године, закључен је Уговор бр. 8-1/20 о пружању услуге осигурања
службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца,
заведен под бројем 404-2-36/19-11.
Чланом 6. став 1. Уговора бр. 8-1/20 предвиђено је да се уговор можеизменити у
случају да дође до премештања возила из једне организационе јединице Наручиоцау другу
тако што ће се извршити измена техничке спецификације.
Чланом 6. став 2. Уговора бр. 8-1/20 предвиђено је да је организациона јединица
Наручиоца, која преузима возило, у обавези да изврши плаћање премије осигурања у складу са
понудом Осигуравача за наведено возило.
Техничком спецификацијом која чини прилог 2 Уговора бр. 8-1/20, за обавезно
осигурање моторних возила од аутоодговорности, под редним бројем 28 - Дирекција РФЗО
предвиђена је услуга осигурања возила поред осталих и за путничко возило РЈа{ Сгапде Рип1о
Гб1 1.4 регистарских ознака ВО 008 1 0 и путничко возило Нопс1а АссогсЈ 2,4 4 0 РЕ ЕхесиЦуе
регистарских ознака ВС5 739 РН,
Дана 28.04.2020. године, потписан је Записник о примопредаји основних средстава 07
бр. 031-116/20, којим је констатована примопредаја путничког возила РЈа! бгапсје Рип1о гб* 1.4
регистарских ознака ВО 008 10 између Дирекције РФЗО и Филијале Јагодина, тако да се
наведено возило предаје на сталну употребу Филијали Јагодина.
Дана 31.03.2020. године, потписан је Записник о примопредаји основних средстава 07
бр, 031-103/20, извршена примопредаја путничког возила НопсЈа АссогсЈ 2,4 40 РЕ ЕхесиЦуе
регистарских ознака ВО 739 РН између Дирекције и Филијале Врање, тако да се наведено
возило предаје на сталну употребу Филијали Врање,
Техничком спецификацојом, за обавезно осигурање моторних возила од
аутоодговорности, под редним бројем 24 - Филијала Врање предвиђена је услуга осигурања
возила поред осталих и за путничко возило бкос!а Ос1ауЈа А7 81у1е 2,0 ТР1 СГС 7АС регистарских
ознака ВС 1629 \ЛГ.

Техничком спецификацојом, за каско осигурање моторних возила без учешћа
осигураника у штети, под редним бројем 2 за Филијалу Врање предвиђена услуга осигурања
возила бкоба Ос1ау'1а А7 81у1е 2,0 Т01 СК 7АО регистарских ознака ВО 1629 \/Т.
Дана 31.03.2020. године, потписан је Записник о примопредаји основних средстава 07
бр. 031-104/20, којим је констатована примопредаја путничког возила бкосја Ос*ауЈа А7 51у1е 2,0
ТР1 СР 7АО регистарских ознака ВС 1629 УТ између Филијале Врање и Дирекције РФЗО, тако
да се наведено возило предаје на сталну употребу Дирекцији РФЗО.
Имајући у виду наведено, извршена је измена прилога 2 - Техничка спецификација, за
обавезно осигурање моторних возила од аутоодговорности, тако што је у табели 1 возило Па1
Сгапс1е Рип1о гзЈ 1.4 регистарских ознака ВО 008 1-Р, из Дирекције РФЗО под редним бројем 28
пребачено Филијали Јагодина под редним бројем 13, возило Нопс!а Ассогс! 2,4 4Р РЕ Ехесиђуе
регистарских ознака ВС 739 РН из Дирекције РФЗО под редним бројем 28 пребачено Филијали
Врање под редним бројем 24 и возило бкода Ос1ауЈа А7 31:у1е 2,0 ТР1 СР 7АС регистарских
ознака ВС 1629 V I из Филијале Врање под редним бројем 24 пребачено Дирекцији РФЗО под
редним бројем 28.
Извршена је измена прилога 2 - Техничка спецификација, за каско осигурање
моторних возила без учешћа осигураника у штети, тако што је у табели 2 возило §кос!а Ос1а\/\а
А7 31у1е 2,0 Т01 СР 7АС регистарских ознака ВС 1629 УТ из Филијале Врање под редним
бројем 2 пребачено Дирекцији РФЗО под редним бројем 3.
Полисе осигурања Осигуравач ће издавати на основу података наведених у
измењеној Техничкој спецификацији која чини прилог Анекса I Уговора и у складу са ценама из
Понуде број 208/2020 од 17.01.2020. године. Изменом техничке спецификације није измењена
уговорена вредност.
Основ за измену уговора у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним
набавкама:
Чланом 6. став 1. Уговора бр. 8-1/20 предвиђено је да се уговор може изменити у
случају да дође до премештања возила из једне организационе јединице Наручиоца у другу
тако што ће се извршити измена техничке спецификације.
Чланом 6. став 2. Уговора бр. 8-1/20 предвиђено је да је организациона јединица
Наручиоца, која преузима возило, у обавези да изврши плаћање премије осигурања у складу са
понудом Осигуравача за наведено возило.
Тачком 27. Основ за измену уговора Конкурсне документације (стр. 22/39 КД),
заведена под бројем 404-2-36/19-6 од 16.012020. године, предвиђено је да се уговор може
изменити у случају да дође до премештања возила из једне организационе јединице
Наручиоца у другу тако што ће се извршити измена техничке спецификације. Организациона
јединица Наручиоца која преузима возило биће у обавези да изврши плаћање премије
осигурања у складу са понудом Осигуравача за наведено возило.
Уговор се може изменити и у случају наступања околности више силе према важећим
прописима и наступањем околности које се у тренутку закључења уговора нису могле
предвидети.
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