
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3: 404-1-33/19-6^

^  ^  ,2019.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 ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ 

ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ЈНброј 404-1-215/19-34

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

Адреса наручиоца: Јована МариновиИа 2, Београд

Интернет страница наручиоца: уууууу.јаупепавауке.гјго.гб

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

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

Предметјавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за 
период од 12 месеци.

Ознака из Општег речника набавке: Услуге чишћења -  90910000 за све партије.

4. Првобитна вредност уговора: 58.265.348,40 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 58.170.579,60 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 06.08.2019. године закључен је Уговор бр.60-1/19 о пружању услуге одржавања 
хигијене у пословним објектима РФЗО, заведен код Наручиоца под 08/3 бројем 404-1-33/19-31.

Уговором бр. 60-1/19 о пружању услуге одржавања хигијене у пословним објектима 
РФЗО, у оквиру Филијале Кикинда (под ред. бр. 3) предвиђено је, поред осталог, пружање 
услуге одржавања хигијене у пословном објекту Испоставе Чока, ул. Потиска 51, на површини 
од 105 м2, један извршилац.

Дана 04.12.2019. године, Филијала Кикинда, доставила је Захтев 02 број 404-2017/19- 
166, заведен под бројем 08/3 број 404-1248/19 од 06.12.2019. године, за измену Уговора бр. 60- 
1/19 о пружању услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, имајући у виду да је 
од 04.12.2019.године престала потреба за услугом одржавања хигијене у Испостави Чока због 
пресељења наведене Испоставе у просторије ДЗ Чока на основу Споразума о коришћењу 
пословног простора без накнаде.

Имајући у виду наведено, Наручилац је извршио измену Уговора бр. 60-1/19, у делу 
који се односи на Прилог 2 уговора - Техничка спецификација и то тако што је у оквиру 
Филијале Кикинда са списка објеката избрисана Испостава Чока, чиме је за Филијалу Кикинда 
смањена површина за одржавање хигијене тако да уместо 1369 м2 износи 1264 м2 и број 
извршилаца тако да је уместо 6 потребно 5 извршилаца. Смањена је и укупна површина за све 
објекте Наручиоца тако да уместо 49.758,33 м2 сада износи 49.653,33 м2 и укупан број 
извршилаца тако да уместо 207 услугу пружа 206.

Смањењем површине за одржавање хигијене и броја извршилаца за Филијалу 
Кикинда, измењена је односно умањена месечна цена услуге за наведену Филијалу тако да 
уместо 152.000,00 динара без ПДВ-а од 04.12.2019. године износи 140.341,92 динара без ПДВ-



а и цена услуге за период пружања услуге тако да уместо 1.824.000,00 динара без ПДВ-а 
износи 1.729.231,25 динара без ПДВ-а.

Умањена је и укупна вредност Уговора бр. 60-1/19 о пружању услуге одржавања 
хигијене у пословним објектима РФЗО, тако да уместо 58.265.348,40 динара без ПДВ-а износи 
58.170.579,60 динара без ПДВ-а.

Основ за измену уговора у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним  
набавкама:

Чланом 3. Уговора бр. 60-1/19 о пружању услуге одржавања хигијене у пословним 
објектима РФЗО, предвиђено је да је цена услуге одржавања хигијене фиксна у току трајања 
уговора осим у случају ако у периоду важења уговора дође до промене површина за 
одржавање хигијене када може доћи и до промене цене услуге сразмерно промењеној 
површини, у случају укључивања нових пословних објеката Наручиоца који нису наведени у 
Техничкој спецификацији, као и до повећања и смањења броја извршилаца.

Тачком 30. Основ за измену уговора Конкурсне документације (стр. 23/45 КД)_ 
заведена под бројем 404-1-33/19-4 од 04.07.2019. године, предвиђено је да се уговор може 
изменити у случају да дође до измене техничке спецификације (промене локације седиштд 
филијале и испостава, промена површина за одржавање хигијене када може доћи и до промене 
цене услуге сразмерно промењеној површини, укључивање нових пословних објекатд 
Наручиоца који нису наведени у техничкој спецификацији, повећање и смањење броја 
извршилаца). Уколико је у току важења уговора потребно смањити или повећати површину 
објеката за одржавање хигијене наведних у техничкој спецификацији, цена услуга ће 
утврдити сразмерно цени датој у понуди за организациону јединицу у оквиру које се налази 
наведени објекат (месечна цена услуге из понуде без ПДВ-а за све објекте у оквиру 
организационе јединице подељена са укупном квадратуром објеката). Уколико се појави 
потреба за пружањем услуге у новом пословном објекту који није наведен у техничкој 
спецификацији, цена ће бити утврђена у складу са понуђеном ценом услуге за филијалу у 
оквиру које се додаје нови објекат и квадратуром наведеног објекта.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

59019.121/142


