
 

08/3 број: 404-1-7/20-15 
12.05.2020. 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.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 

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

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 
месеци  

Редни број јавне набавке: 404-1-224/20-7 

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

7. Уговорена вредност: 345,00 динара по радном часу извршиоца, односно укупно  
87.992.651,39,00  динара без урачунатог ПДВ-а. 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда: 1 (једна). 

  10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Члан групе - понуђач Dobergard d.o.o. набавку ће извршити уз помоћ подизвођача 
Perfect company d.o.o. и Dobergard plus d.o.o. 

11.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2020. године. 

12. Датум закључења уговора: 11.05.2020. године. 

13. Основни подаци о извршиоцу: 

Назив извршиоца 
Седиште 

извршиоца 
ПИБ Матични број 

Tisten Group d.o.o. као представник 
понуђача у заједничкој понуди: Sion gard 

d.o.o., Vektor security d.o.o., Jakuza 
d.o.o., Zastita sigurnost d.o.o., Dobergard 

d.o.o. (са подизвођачима: Perfect 
company d.o.o. и Dobergard plus d.o.o.) и 

V.I.P. Security d.o.o. 

ул. Пилота 
Михаила 

Петровића бр. 
79 А, Београд 

109449140 21184411 
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14. Период важења уговора:  

            Уговор се закључује на период од 12 месеци почев од 11.05.2020. године. 

            15. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

                 Након закључења уговора, уговор се може изменити у случaју 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. (повећање обима предмета 
набавке у складу са чланом 115. став 1 ЗЈН). 
               Уколико дође до повећања минималне цене рада у Републици Србији, Извршилац 
може да достави захтев за промену цене по једном радном часу по извршиоцу физичко-
техничког обезбеђења. 
 

 
 

59020.38/32


