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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке штампача и скенера за 
потребе заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-82 

 
 

             Дана 04.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-84/14-14 
од 04.12.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке штампача и скенера за потребе 
заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-82, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „Уколико понуђач учествује на више партија да ли модел уговора треба да умножи 
за сваку партију посебно? Уколико је другачије молим Вас да дефинишете како се исти 
попуњава?“ 
 
 
Одговор: Понуђач доставља један Модел уговора без обзира на то за колико партија подноси 
понуду и није у обавези да попуни, потпише и печатира модел уговора, обзиром на то да се 
подношењем понуде понуђач саглашава са садржином модела уговора као што је и наведено 
у напомени на страни 30 од 30 конкурсне документације. 
 
2. Питање: „Конкурсном документацијом сте за пословни капацитет захтевали да је Понуђач у 
последње три године пре објављивања јавног позива, збирно продавао или продаје добра 
која су предмет јавне набавке најмање у количини која је тражена техничком спецификацијом.  

Уколико понуђач учествује на партији 2 и 3, с обзиром да се обе односе на  скенере да 
ли ће бити прихватљива понуда понуђача који достави једну референтну потврду за обе 
партије из које се види да је количина испоручених скенера једнака или већа од збира 
количина скенера који се налази у техничким спецификацијама код партије 2 и 3?“ 
 

Одговор: Наручилац ће прихватити понуду понуђача који достави једну референтну потврду  
за обе партије из које се види да је количина испоручених скенера једнака или већа од збира 
количина скенера који се налази у техничким спецификацијама код партије 2 и 3. 

 
 

Комисија за јавну набавку. 
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