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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке 
услуге израде табли са натписом РФЗО за потребе организационих јединица РФЗО, бр. јавне 
набавке: 404-22-228/19-17 

 
             Дана 10.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-2-16/19-8 дана 10.07.2019. године, у вези поступка јавне 
набавке услуге израде табли са натписом РФЗО за потребе организационих јединица РФЗО, бр. јавне 
набавке: 404-22-228/19-17, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
               Питање 1:  
            „Која је дебљина клирита?“ 
 
               Одговор 1: 
              „Наручилац врши измену конкурсне документације у делу 4 - Техничка спецификација, стр. 
5/39, тако што се у опис техничке спецификације додаје димензија клирита, тако да сада стоји: 
 
        „***Дебљина клирита је 3mm ( лого, слова и плоче)“. 
 
               Питање 2: 
              „Да ли се монтажа и демонтажа врши у Београду или по целој Србији, ако је по целој Србији 
потребна су нам имена градова?“ 
 
               Одговор 2: 
              „Наручилац спроводи поступак јавне набавке за потребе организационих јединица РФЗО. У 
конкурсној документацији, у делу 3 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
услуге и гаранција, под тачком 6. - Место извршења услуге, стр. 4/39, наведена су места извршења 
предметне услуге - Организационе јединице - Дирекција, Покрајински фонд, Филијале и Испоставе 
Републичког фонда за здравствено осигурање. Адресе организационих јединица налазе се у Прилогу 
2 конкурсне документације (табела је дата у exel - у). Списак организационих јединица и лица 
овлашћених за контакт са Извршиоцем предвиђен је као прилог оквирног споразума и уговора о јавној 
набавци.“ 
 
               Питање 3:  
               „Црни клирит које је дебљине?“ 
 
               Одговор 3: 
              „Одговор бр. 1 садржи одговор на наведено питање.“ 
             
             Такође, услед техничке грешке у Прилогу 3 - Табле са натписом - демонтажа, Наручилац 
врши измену Прилога 3 конкурсне документације тако што ће из исте бити брисани делови 
текста наведени као коментари описа демонтаже. 
         
            Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације и Прилога 3 са 
наведеним изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници. 
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