
 

 
08/3 број: 404-1-18/19-13  
07.06.2019. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање. 

5. Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровео отворени поступак 
јавне набавке у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15, 68/15) и закључио је Уговор о набавци услуге измештање противпожарних 
степеница за потребе Филијале Нови Сад. 

6. Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга измештања 
противпожарних степеница за потребе Филијале Нови Сад. 

Услуге одржавања и поправки – 50000000 
 
Редни број јавне набавке: 404-1-201/19-20. 
 
8. Уговорена вредност без ПДВ-а: 260.000,00 динара. 
 
9. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 
10. Број примљених понуда: 1 (једна). 
 
11. Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а: 
 

Највиша понуђена цена без ПДВ-а Најнижа понуђена цена без ПДВ-а 

259.500,00 259.500,00 

 
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача. 
 
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2019. године. 

 
14. Датум закључења уговора: 06.06.2019. 
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15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Адреса МБ ПИБ 

ГРО СТАТИК доо 
за пројектовање, изградњу и инжењеринг Нови Сад 

Булевар деспота Стефана 13 

21000 Нови Сад 
20240032 104829500 

 
16. Период важења уговора: до извршења уговорне обавезе. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 
 Рок за извршење услуге може се продужити у случају наступања околности више силе. 

Обим предмета набавке може се повећати без спровођења поступка јавне набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора (члан 115. ЗЈН). 
 
 
 

 
 
 
 
59019.58/45 

 
  
                                    Љиљана Марковић 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
 ДИРЕКТОР СЕКТОРА  
 ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 _________________________ 
 Марија Атанасијевић 
  
 


