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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Успостављање информационог система за спровођење инструкције за 
управљање финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења 
осигураних лица РФЗО у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, 
обједињено робно и материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од 
поручивања, одобравања, до књижења улазних рачуна са пратећом документацијом 
(нови економско-финансијски систем РФЗО), број јавне набавке: 404-1-208/20-35 
 

 
Дана 23.07.2020. године и дана 24.07.2020. године, заинтересованo лицe обратилo се 

захтевима за појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: 
Успостављање информационог система за спровођење инструкције за управљање 
финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО у 
примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и материјално 
књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења 
улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО), број 
јавне набавке: 404-1-208/20-35, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
 Питање: 
 

„Поштовани, 

 

У складу са јавном набавком број 404-1-208/20-35 (јавна набавка: Успостављање 

информационог система за спровођење инструкције за управљање финансирањем 

здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО у примарној, 

секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и материјално 

књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења 

улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО))'' 

молим Вас за појашњење тендерске документације и одговоре на следећа питања, a  у вези са 

обасцем број 4 – Понуда за јавну набавку, на страни 49 тендерске документације. 

 

Питање:  

 

- На који начин уписујемо називе чланова групе понуђача, уколико их је више од 3 (три)? 

- На који начин уписујемо називе подизвођача, уколико их је више од 1 (један)?“  

 

 Одговор: 

 У случају да заједничка понуда или понуда са подизвођачем има више 
чланова/подизвођача од места предвиђеног у обрасцу бр. 4 – Понуда за јавну набавку (стр. 
46/56 КД), понуђач доставља још један образац бр. 4 или по потреби више, где ће бити 
наведени сви чланови у заједничкој понуди односно сви подизвођачи.                                           
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 Питање: 
 
 „Поштовани, 
 
 У складу са јавном набавком број 404-1-208/20-35 (јавна набавка: Успостављање 
информационог система за спровођење инструкције за управљање финансирањем 
здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО у примарној, 
секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и материјално 
књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења 
улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО))'' 
молим Вас за појашњење тендерске документације и одговоре на следећа питања, a  у вези са 
Моделом уговора, на страни 39 тендерске документације. 
 
Питање:  
 

- На који начин уписујемо називе чланова групе понуђача, уколико их је више од 1 
(један)? 

- На који начин уписујемо називе подизвођача, уколико их је више од 1 (један)?“  
 
 
 
 Одговор: 
 Понуђач није у обавези да попуни модел уговора. На страни 44/56 КД наведено је: 
модел уговора понуђач мора да потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача модел уговора потписује у складу 
са потписаним споразумом који је прилог заједничке понуде. 
 
 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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