
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3: 404-1-33/19- 63 
{1 .02-  ,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 ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ 

ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ЈН број 404-1-215/19-34

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

Адреса наручиоца: Јована Мариновиђа 2, Београд 

Интернет страница наручиоца: ууцллмаупепавауке.гјго.гз

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.

4. Првобитна вредност уговора: 58.170.579,60 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 58.188.476,30 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 Београд (под ред.бр. 29) предвиђено је, поред осталог, пружање 
услуге одржавања хигијене у пословном објекту Испоставе Сурчин, ул. Косовска 2а, на 
површини од 36 м2, један извршилац.

Дана 28.01.2020. године, Филијала за град Београд, доставила је Захтев 04 број 404- 
107/2020, заведен под бројем 08/3 број 404-93/20, за измену Уговора бр. 60-1/19 о пружању 
услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, имајући у виду да Испостава Сурчин 
од 22.01.2020.године користи пословни простор Градске општине Сурчин у ул. Браће 
Пухаловић 346 површине 78,49 м2, на основу уговора о давању пословног простора на 
коришћење који је закључен између РФЗО и Градске општине Сурчин из ког разлога је 
потребно изменити техничку спецификацију која чини прилог 2 Уговора.

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 Београд за Испоставу Сурчин измењено место пружања услуге одржавања хигијене 
тако да се наведена услуга сада пружа на адреси Браће Пухаловић 346, Сурчин. Измењена је 
односно увећана површина за одржавање хигијене за Испоставу Сурчин тако да уместо 36,00 
м2 сада износи 78,49 м2, чиме је увећана површина за одржавање хигијене за Филијалу 
Београд тако да уместо 7022,20 м2 сада износи 7064,69 м2 и укупна површина за све објекте 
Наручиоца тако да уместо 49653,33 м2 сада износи 49695,82 м2.

Увећањем површине за одржавање хигијене за Филијалу Београд, измењена је 
односно увећана месечна цена услуге за наведену Филијалу тако да уместо 493.871,33 динара



без ПДВ-а од 06.02.2020. године износи 496.859,65 динара без ПДВ-а и цена услуге за период 
пружања услуге тако да уместо 5.930.409.95 динара без ПДВ-а износи 5.948.306,61 динар без 
ПДВ-а.

Увећањем цене предметне услуге за Филијалу Београд, увећана је и укупна вредност 
Уговора бр. 60-1/19 о пружању услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, тако 
да уместо 58.170.579,60 динара без ПДВ-а износи 58.188.476,30 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 седишта 
филијале и испостава, промена површина за одржавање хигијене када може доћи и до промене 
цене услуге сразмерно промењеној површини, укључивање нових пословних објеката 
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 се 
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

Марија Атанасијевић
-С<У
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