
 

 
08/3 број: 404-1-36/20-30 
01.12.2020.године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО 

ЗА ПАРТИЈУ 3 - ПАПИР 
 

ЈН БР 404-1-101/20-45 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије 
 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 
 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 
 
5. Врста поступка: Отворени 

 
6. Врста предмета: Добра 
 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника: Канцеларијски 
материјал за потребе РФЗО, обликована у 5 Партија. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
30192000 - Канцеларијски материјал, 
22800000 - Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, 
обрасци и други штампани канцеларијски материјал. 

 
8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.11.2020. године. 
 
9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 01.12.2020. године. 
 
10. Разлог за продужење рока:  
У поступку предметне јавне набавке, дана 20.11.2020, у фази пре истека рока за 
подношење понуда Наручилац је примио Захтев за заштиту права за Партију 3 – Папир 
(заведено код Наручиоца под бројем 404-1-36/20-11). Наручилац је зауставио даље 
активности у предметном поступку за Партију 3 – Папир. 
Наручилац је дана 25.11.2020, Одговор којим се изјаснио на све наводе Захтева за 
заштиту права и комплетну документацију из поступка доставио Републичкој комисијии 
за заштиту права, ради одлучивања и о томе, у складу са чланом 153. став 2. Закона о 
јавним набавакама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), обавестио Подносиоца 
захтева. 
Дана 30.11.2020. Подносилац захтева је обавестио Наручиоца и Републичку комисију за 
заштиту права да одустаје од поднетог захтева (заведено код наручиоца под бројем 
404-1-36/20-29).  
 
Сходно наведеном, Наручилац наставља активности у предметном поступку за Партију 
3 – Папир и продужава рок за подношење понуда.  

 
11. Време и место подношења понуда:  
Понуде се достављају на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. 
Јована Мариновића бр. 2, сваког радног дана од 07.30 - 15.30. 
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 11.12.2020. 
године до 10.00 часова, без обзира на начин како су послате. 
 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

http://www.rfzo.rs/
mailto:public@rfzo.rs


 
 
12. Време и место отварања понуда:  
Наручилац  ће извршити јавно отварање понуда дана 11.12.2020. године са почетком у  
10.30 часова.  

 
13. Лице за контакт: Татијана Хумо 
- поштом на адресу Јована Мариновића бр. 2, Београд,  
- факсом на број 011/2645 042,  
- електронском поштм на адресу tatijana.humo@rfzo.rs 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 
 
 
59020.92/41 
 


