
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3: 404-1-63/17-2#
2Љ .04.2019.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 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - 

ИНТЕРНЕТА, L2VPN И L3VPN ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО

ЈН број 404-1-205/17-64

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rf20.rs
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и
L3VPN за потребе РФЗО.

Ознака из Општег речника набавке:
Интернет мрежа -  32412110 и

Телекомуникационе уолуге - 64200000

4. Првобитна вредност уговора: 34.980.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 35.129.569,90 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:
Дана 216.02.2018. ‘ године, закључен је Уговор бр. 16-1/18 о пружању 

телекомуникационих услуга -  интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, на период од 24 
месеца, са привредним друштвом „Телеком Србија" а.д., Таковска 2, Београд, заведен под 
бројем 404-1-63/17-23.

Уговором бр. 16-1/18 о пружању телекомуникационих услуга -  интернета, L2VPN и 
L3VPN за потребе РФЗО, није лредвиђена L3VPN услуга за Покрајински фонд РФЗО.

Након закључења уговора јавила потреба да се Покрајински фонд РФЗО повеже са 
информационом мрежом РФЗО путем L3VPN услуге будући да је дошло до прекида оптичког 
кабла којим је информациони систем Покрајинског фонда повезан са Филијалом Нови Сад 
услед грађевинских радова на изградњи нове зграде Филијале ПИО Нови Сад.

Имајући у виду наведено, извршена је измена Уговора бр. 16-1/18 тако што је у 
Техничкој спецификацији, у оквиру услуге L3VPN, додата нова локација под редним бројем 
189 -  Покрајински фонд.

Додавањем нове локације измењена је односно увећана цена услуге на месечном 
нивоу за 13.000,00 динара без ПДВ-а тако да уместо 1.457.500,00 динара без ПДВ-а од 
11.04.2019. године иста износи 1.470.500,00 динара без ПДВ-а.

Услед увећања цене услуге на месечном нивоу увећана је и укупна вредност 
уговора за период од 24 месеца, тако да уместо 34.980.000,00 динара без ПДВ-а износи 
35.129.569,90 динара без ПДВ-а, што представља увећање за око 0,44 % у односу на 
првобитну вредност уговора.

http://www.iavnenabavke.rf20.rs


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

Чланом 8. ст. 1. Уговора бр. 16-1/18 о пружању телекомуникационих услуга -  
интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, предвиђено је да ће се, у случају да за време 
важења Уговора дође до промене у потребама Наручиоца (повећање брзине, промена 
технологије и др.), извршити измена Техничке спецификације при чему се вредност 
уговорене услуге може повећати у складу са чланом 2. ст4. Уговора.

Чланом 2. ст. 4. Уговора бр.16-1/18 о пружању телекомуникационих услуга -  
интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, предвиђено да се месечна цена услуге и 
вредност уговора могу повећати до 5% у односу на првобитну вредност уговора у складу са 
чланом 115. Закона ојавним набавкама.

Тачком 10. Техничке спецификације из члана 1. Уговора бр. 16-1/18 о пружању 
телекомуникационих услуга -  интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, предвиђено је 
да је потребно да понуђач има у виду да постоји могућност захтева за проширењем 
капацитета постојећих, као и изнајмљивањем нових комуникационих ресурса Понуђача без 
додатних трошкова и да је рок за реализацију 45 дана од дана подношења захтева 
Наручиоца за новом услугом у случају да постоје техничке могућности.

Тачком 30. Измена уговора Конкурсне документације (стр. 20/45 КД), број 404-1- 
63/17-7 од 19.01.2018. године, предвиђено је да се уговор може изменити ако за време 
важења уговора дође до промене у потребама Наручиоца (промена брзине, нова локација, 
промена технологије и др.) када се мења техничка спецификација предметне услуге. 
Вредност уговора се може повећати до 5% од укупне вредности закљученог уговора у 
скпаду са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.
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