
 

 

08/3 број: 404-1-21/17-7 
13.06.2017. године 

 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање ће да закључи оквирни споразум и уговор о јавној 
набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга физичко-

техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале 
Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:   
 
Члан 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком 
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за 
отворени или рестриктивни поступак, као и да околности које оправдавају хитност не могу бити у било 
каквој вези са наручиоцем. 
 Републички фонд за здравствено осигурање споровео је отворени поступак јавне набавке 
услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објекта РФЗО, за период од 24 месеца, број јавне 
набавке 404-1-224/16-36, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15, 68/15). 
 Са понуђачем Semiotik d.o.o. Републички фонд за здравствено осигурање закључио је дана 
08.09.2016. године оквирни споразум бр. 64-1/16, а 27.09.2016. уговор бр. 65-6/16, на период од 24 
месеца. 
 Дана 22.05.2017. године Semiotik d.o.o. доставио је наручиоцу обавештење о раскиду 
уговора бр. 65-6/16 из разлога што добављач нема економску исплативост да и даље пружа услуге по 
уговореним ценама, те да наведени уговор неће производити правно дејство након 18.06.2017. године.  
 Републички фонд за здравствено осигурање има потребу за овом врстом услуге, којом се 
омогућава несметано функционисање стручних служби Републичког фонда за здравствено осигурање, 
нарочито оних које су ангажоване у раду са странкама, јер је присуство радника обезбеђења 
неопходно за успостављање реда, бригу о имовини, безбедност зграде, као и за спречавања напада 
на запослене, крађе имовине, изазивања пожара, поплаве или других штетних последица. 
 Једностраним раскидом уговора од стране добављача Semiotik d.o.o., Републички фонд за 
здравствено осигурање је доведен у ситуацију да након 18.06.2017. године остане без ове услуге у 
појединим објектима, с обзиром да спровођење отвореног поступка захтева поштовање рокова који 
онемогућавају да се поступак заврши пре 18.06.2017. године, а чиме би дошло до прекида у 
континуитету спровођења предметне услуге. 
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У складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама Републички фонд за здравствено 
осигурање се обратио Управи за јавне набавке захтевом бр. 404-427/17 од 25.05.2017. године у циљу 
добијања мишљења о основаности примене преговарачког поступка. 

 
8. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

Позив за подношење понуде биће упућен понуђачима који су доставили понуду у отвореном 
поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објекта РФЗО, за период од 
24 месеца, број јавне набавке 404-1-224/16-36, спроведеном у 2016. години, за период од 24 месеца. 

Из разлога наведених у претходном ставу, позив за подношење понуда биће послат следећим 
потенцијалним понуђачима: 

1) Armada security, ул. Милана Ракића 48, Пирот; 
2) Nifon Security d.o.o., ул. 7 јули 35, Ниш; 
3) Sistem FPS Obezbedjenje d.o.o., ул. Патријарха Јоаникија 2а, Београд; 
4) Help d.o.o., ул. Арсенија Чарнојевића 10, Суботица; 
5) Sion gard d.o.o., ул. Бежанијских илегалаца 3, Нови Београд; 
6) Inter safe business d.o.o., ул. Ђорђа Станојевића 4, Београд; 
7) Perfect company d.o.o., ул. Антифашистичке борбе 30/30, Нови Београд; 
8) ДВД Врачар, ул. Метохијска 42, Београд; 
9) Добергард д.о.о., ул. Школски трг 5, Београд; 
10) Semiotik d.o.o., ул. Булевар Зорана Ђинђића 115/3/1 Нови Београд; 
11) Ipon Security d.o.o., ул. Булевар Јаше Томића 24/12, Нови Сад; 
12) VBS2 International Security d.o.o., ул. Хаџи Милентијева 23, Београд; 
13) Зашитита-сигурност д.о.о., Polar security d.o.o., ул. Савска 15, Београд; 
14) Polar security d.o.o. ул. Прилепски ред 8, Зрењанин; 
15) TBV systems d.o.o. ул. Војвођанска 7, Ниш. 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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