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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Погонско гориво за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 
12 месеци, број ЈН 404-1-108/17-7 
 
Дана 19.04.2017. године заинтересовано лице обратило се са захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке: Погонско гориво за потребе Републичког фонда 
за здравствено осигурање за период од 12 месеци, број ЈН 404-1-108/17-7, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
Питање бр. 1: 
“Потенцијални понуђач је разумео да се доставља  1  меница  за све партије у којима 
учествује  на износ од 2 %  од  вредности  свих понуда. Молим Вас за одговор.“ 

 
Одговор бр. 1:  
 Уз понуду се доставља једна бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност 
понуде на износ од 2% од понуђене цене без ПДВ-а. 
 
Комисија за јавну набавку остаје при условима траженим конкурсном документацијом. 
 
Питање бр. 2: 
„Да ли је довољно доставити  попуњен и потписан образац понуде   а избацити достављање 
понуде у електронском облику  на ЦД/ДВД?“ 
 
Одговор бр. 2: 
У упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни бр. 9 од 42 Конкурсне документације 
за јавну набавку погонског горива за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за 
период од 12 месеци,  налазе се захтеви наручиоца који морају бити испуњени у погледу 
садржине понуде. 
Саставни део понуде је и попуњен,одштампан, печатом оверен и потписан образац/табела 
Понуда са структуром цена и упутством за попуњавање за јавну набавку погонског горива за 
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 12 месеци, табела се 
налази у ексел фајлу „Ponuda.xls“ (Прилог 3).  
Подаци који се уносе у табелу која се налази у ексел фајлу „Ponuda.xls“ искључиво се уносе 
електронским путем. 
Понуђач, уз понуду, доставља једну копију попуњене табеле „Ponuda.xls“ (не мора да буде 
оверена печатом и потписана) у електронском облику, на ЦД/ДВД-у. 
 
Комисија за јавну набавку остаје при условима траженим конкурсном документацијом. 
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