
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2 
08/3 број 404:1-34/19-^
№ ЛЈ .^ 9  .године

Иа 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. дирекгора 
Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О КУПОВИНИ И ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА 

БАЛАНСНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
ЈН број 404-1-112/19-37

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

Интернет страница наручиоца: ужш.јаупепавауке.гЕго.гз

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.

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

Предмет јавне набавке: Електрична енергија са балансном одговорношћу за
период од 12 месеци.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 -  електрична енергија.

4. Првобитна вредност уговора: 55.000.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 55.000.000,00 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 30.08.2019. године закључен је Уговор бр. 66-1/19 о купоЕшни и испоруци 
електричне енергије са балансном одговорношћу, заведен под бројем 404-1-34/19-14, са 
понуђачем Јавно предузеће "ЕПС Београд“, са седиштем у Београду, ул. Балканска бр, 13.

Дана 26.11.2019. године, Филијала РФЗО са седиштем у Кикинди обавесткла је 
Дирекцију РФЗО да ће просторије Испоставе Чока са седиштем у Чоки, на адреси Пстиска 
51, почев од 01.12.2019. године, бити пресељене у просторије Дома здравља Чока, на 
адресу Сенћанска бр.З, Чока, а на основу Споразума о коришћењу пословног простора без 
накнаде, те је потребно да се из Уговора бр. 66-1/19, одјави бројило број 3570888, број места 
мерења 4012709205.

Чланом 9. став 2. Уговора бр. 66-1/19 предвиђено је да су измене и долуне уго!зора 
могуће у случајевима када код Купца наступе промене које захтевају искључење мерног 
места из Прилога 3 уговора или укључење новог мерног места, услед промене власништва: 
промене у вези са правом коришћења и евентуалним другим променама које настану после 
закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима.



Имајући у виду наведено, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним 
набавкама, извршена је измена Уговора бр. 66-1/19 19 о куповини и испоруци електричне 
енергије са балансном одговорношћу, којим се бројило број 3570888, број места мерења 
4012709205, на адреси Потиска 51, избацује из Прилога 3. Уговора -  Списак мерних места 
Купца - Републички Фонд за здравствено осигурање.
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