
 

08/5 број: 404-1-10/20-26 
24.06.2020. године 

 
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

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 поступка јавне набавке: отворени поступак. 

6. Врста предмета јавне набавке: услуга. 

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

 Услугa успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и 
спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним 
протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО.   

 Назив и ознака из општег речника набавке: 72262000- Услуге израде софтвера, 48620000- 
Оперативни системи, 72210000- Услуге програмирања софтверских пакет програма,  72266000- Услуге 
консултовања у вези са софтвером. 

Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-11. 

8. Процењена вредност јавне набавке: 407.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

 

10.  Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке: Услугa успостављања платформе за 
размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за 
подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних 
апликација РФЗО, ЈН број 404-1-208/20-11, обуставља се будући да су обе пристигле понуде 
оцењене као неприхватљиве те нису испуњени услови за доделу уговора. 

 
11. Када ће поступак бити поново спроведен: Када се стекну законом прописани услови. 
 

59020.37/62 
 

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 

Р.Б. Назив понуђача/подносиоца пријаве Адреса 

1. Atos IT Solutions and services d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Београд 

2. 

Заједничка понуда:  

1. Informatika a.d. и   

2. Asseco SEE d.o.o. 

1. Јеврејска 32, Београд 

2. Милутина Миланковића 19г, 
Београд 

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

