
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3:404-1-13/19- ^  
(?3>07.2019.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC", 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено 
осигурање ("Службени гласник PC" 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 ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА РФЗО ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ
ЈНброј 404-1-224/19-14

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo, rs

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за 
период од 12 месеци

Ознака из Општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења;

4. Првобитна вредност уговора: 63.000.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 63.000.000,00 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:
Дана 10.05.2019. године, закључен је Уговор бр. 30-1/19 о пружању услуге 

физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци 
са пружаоцем услуге „Tisten Group d.o.o." са седиштем у Београду, ул. Пилота 
Михаила Петровића бр. 79 а, заведен под 08/3 бр. 404-1-13/19-19.

Филијала за град Београд доставила је Захтев 04 бр. 404-558/19-2 заведен 
под 08/3 бр. 404-600/19 од 10.06.2019. године, за измену уговора, будући да је у 
пословном објекту у ул. Војводе Вука бр. 10 престала потреба за пружањем услуге 
физичко-техничког обезбеђења, а да је у седишту Филијале за град Београд, у ул. 
Немањина бр. 30, потребно извршити измену услуге, и то тако што би у временском 
интервалу од 07.30-15.30 часова радним данима услугу вршила „2“ уместо „3“ 
извршиоца. Такође, у пословном објекту у ул, Војводе Миленка бр. 4, у делу објекта 
који ће користити првостепене лекарске комисије, потребно је ангажовати још једног 
извршиоца у временском интервалу од 07.30-15.30 часова, радним данима, тако да 
би услугу вршила „2“ уместо „1“ извршилац.

Чланом 4. став 1 Уговора бр. 30-1/19 и Конкурсном документацијом 08/3 бр. 
404-1-13/19-4 од 16.04.2019. године (стр. 24/40 у делу 6 - Упутство понуђачима како 
да сачине понуду, под тачком 27 - Основ за измену уговора) дефинисано је да се 
уговор може изменити у случају да дође до промене техничке спецификације (због 
промена седишта организационих јединица, промене потребе за услугом физичко- 
техничког обезбеђења: промена броја извршилаца, промена броја сати, промена 
радног интервала извршиоца), о чему ће уговарачи сачинити Анекс уговора, при 
чему може доћи до повећања или смањења обима предмета набавке.

http://www.iavnenabavke.rfzo


Имајући у виду наведено, Наручилацје извршио измену Уговора бр. 30-1/19 у 
делу кој се односи на Прилог бр. 2 уговора - Техничка спецификација са списком 
потреба за физичко-техничким обезбеђењем по организационим јединицама РФЗО 
за период од 12 месеци, на начин да је у делу који се односи на Филијалу Београд 
(редни број 19) из табеле брисана услуга физичко-техничког обезбеђења у 
пословном објекту у ул. Војводе Вука бр. 10, у седишту Филијале Београд у ул. 
Немањина бр. 30, извршена је измена услуге тако што за временски интервал 07:30 
- 15:30 часова радним данима у колони „број извршилаца по смени“ уместо „3“ сада 
стоји „2", а у пословном објекту у ул. Војводе Миленка бр. 4 ангажован је још један 
извршилац у временском интервалу од 07:30 - 15:30 часова радним даном, тако да у 
колони „број извршилаца no смени уместо „1“ сада стоји „2“.
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