
 

08/5 број: 404-1-44/20-21 

 12.11.2020. године 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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: услуге 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга дигитализације 
папирних докумената, физичко архивирање за потребе РФЗО 

72252000 - Услуге рачунарског архивирања  

Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-37  

8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2020. године 

9.  Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 12.11.2020. године 

             10. Разлог за продужење рока: У поступку јавне набавке услуге дигитализације папирних 
докумената, физичко архивирање за потребе РФЗО, бр. 404-1-208/20-37, пре истека рока за 
подношење понуда, уложен је захтев за заштиту права, дана 18.08.2020. године, допуњен дана 
20.08.2020. године. Наручилац је дана 02.09.2020. године донео Одговор бр. 404-1-44/20-14 од 
02.09.2020. године, којим је захтев за заштиту права у предметном поступку јавне набавке оцењен као 
неоснован у целости. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, донела је 
Решење, бр. 4-00-778/2020 од 01.10.2020. године, заведено под 08/5 бр. 404-1-44/20-17 од 02.11.2020. 
године, којим је захтев за заштиту права усвојила као основан и делимично поништила отворени 
поступак јавне набавке услуге дигитализације папирних докумената, физичко архивирање за потребе 
РФЗО, бр. 404-1-208/20-37.  
               Сходно наведеном, а у вези измена и допуна конкурсне документације, поштујући члан 63. 
став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац 
продужава рок за подношење понуда у предметној јавној набавци. 
 

11. Време и место подношења понуда:  

• Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. 
Јована Мариновића бр. 2, писарница, од 7:30-15:30, од понедељка до петка. 

• Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 24.11.2020. године 
до 11:30 часова, без обзира на начин како су послате.     
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12. Време и место отварања понуда:  

Јавно отварaње понуда обавиће се дана 24.11.2020. године у 12:00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала бр. 3. 

13. Лице за контакт: Јована Стефановић 

• путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

• путем факса на број: (011) 2688 420, 2645 042 

• путем е маил-а: jovana.stеfanovic@rfzo.rs. 

• Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова, од 
понедељка до петка. 

       
             

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ     
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