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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМEТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења 
пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале 
Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-3-224/17-21 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације услуге физичко-техничког обезбеђења 
пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале 
Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО, број јавне набавке: 404-1-224/17-21, и то: 
 

1. На страни 3 од 44. конкурсне документације, у поглављу 1. – Општи подаци о јавној набавци, у 
делу Циљ поступка, мења се текст, тако да уместо: 
 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума. 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума са једним добављачем. 
Трајање оквирног споразума је 12 месеци.  
Републички фонд за здравствено осигурање ће закључити уговорe о јавној набавци за потребе својих 
организационих јединица, на основу оквирног споразума, 
 
 сада стоји: 
 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума. 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума са једним добављачем. 
Трајање оквирног споразума је 3 месеца.  
Републички фонд за здравствено осигурање ће закључити уговорe о јавној набавци за потребе својих 
организационих јединица, на основу оквирног споразума 
 

 
2. На страни 5.од 44. конкурсне документације, мења се поглавље 2. - Опис предмета набавке, 

опис партије, назив и ознака из општег речника набавке, тако да уместо: 
 

Предмет јавне набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале 
Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције 
РФЗО. 

Шифра из Општег речника набавке: 
79710000 – Услуге обезбеђења. 

 
Предмет јавне набавке обликован је у 6 партија.  
 

Број 
партије Назив партије 

Процењена 
вредност за 
период од 12 

месеци (без ПДВ-
а) 

1 Филијала Суботица 1.752.000,00 
2 Филијала Зрењанин 1.752.000,00 
3 Филијала Панчево 1.752.000,00 
4 Филијала Крушевац 809.600,00 
5 Филијала Ниш 4.718.400,00 
6 Дирекција РФЗО 3.504.000,00 

 
УКУПНО: 14.288.000,00 



 
 

Процењена вредност јавне набавке износи 14.288.000,00 динара без ПДВ-а, осносно 200,00 динара 
по радном часу извршиоца. 
 
Детаљан опис партија налази се у Делу 4. - Техничка спецификација, 
 
 сада стоји: 
 
Предмет јавне набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале 
Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције 
РФЗО. 

Шифра из Општег речника набавке: 
79710000 – Услуге обезбеђења. 

 
Предмет јавне набавке обликован је у 6 партија.  
 

Број 
партије Назив партије 

Процењена 
вредност за период 

од 3 месецa 
1  Филијала Суботица 441.600,00 
2 Филијала Зрењанин 441.600,00 
3 Филијала Панчево 441.600,00 
4 Филијала Крушевац 208.000,00 
5 Филијала Ниш 1.195.200,00 
6 Дирекција РФЗО 883.200,00 

 
УКУПНО: 3.611.200,00 

 
Процењена вредност јавне набавке износи 3.611.200,00 динара без ПДВ-а, осносно 200,00 динара по 
радном часу извршиоца. 
 
Детаљан опис партија налази се у Делу 4. - Техничка спецификација. 
 
 

3. На страни 34 од 44. Конкурсне документације, у моделу оквирног споразума, мења се тачка 
2.3. тако да уместо: 

Овај оквирни споразум закључује се на период од 12 месеци. 

 сада стоји: 

Овај оквирни споразум закључује се напериод од 3 месеца. 

 

4. Настрани 35 од 44. Конкурсне документације брише се тачка 6.7. модела оквирног споразума 
– Обавезе које су планиране у 2018. години, реализоваће се у складу са обезбеђеним 
средствима у Финансијским плановима РФЗО за 2018. годину. 

 

5. На страни 38 од 44. Конкурсне документације мења се тачка 14.1. модела оквирног споразума, 
тако да уместо: 

Овај Споразум се закључује на период од 12 месеци и почиње да важи од  _________________, 

 сада стоји: 

Овај Споразум се закључује на период од 3 месеца и почиње да важи од  _________________. 

 

6. На страни 41 од 44. Конкурсне документације брише се члан 3. став 5. Модела уговора. 



 
7. На страни 44 од 44. Конкурсне документације мења се члан 13. Модела уговора, тако да 

уместо: 

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци и почиње да важи од _________________,  

 

сада стоји: 

 

Овај уговор се закључује на период од 3 месеца и почиње да важи од _________________. 

 
У складу са наведеним изменама Наручилац ће објавити измењену Конкурсну документацију 

и обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

  
 
 
 
 
57017.52/8 


