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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 16.07.2019. године, заинтересованa лицa обратилa су се Захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-2-16/19-15 дана 17.07.2019. године и Захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-2-16/19-16 дана 17.07.2019. 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:  
 
            „Налепнице није проблем скидати, али са стакла може доћи до оштећења. Да ли постоји 
могућност да се нова табла залепи преко старе?“ 
 
               Одговор 1: 
 
              „Лепљење нових табли преко старих није могуће из разлога што се табле са натписом налазе 
са унутрашње стране стакла.“ 
 
               Питање 2: 
 
              „У прегледу табли са демонтажом и монтажом нпр. за Суботицу, Бачку Тополу, Мали Иђош, 
Зрењанин иде по једна табла, а у техничкој спецификацији пише да се ради по више табли. Да ли то 
значи да се ради по једна табла са монтажом и демонтажом? Или важи за све?“ 
 
               Одговор 2: 
 
               „У Прилогу 1 - Техничка спецификација са изгледом табли са натписом наведен је изглед 
табли са натписом које је потребно монтирати на пословним објектима организационих јединица 
РФЗО, док су у Прилогу 3 - Табле са натписом за демонтажу, наведене табле које је потребно пре 
монтаже нових табли, демонтирати, а које се тренутно налазе на пословним објектима 
организационих јединица РФЗО.  

            У конкурсној документацији, у делу 3 - Техничка спецификација (стр. 5/39) наведено је да је 
укупан број табли које се монтирају 241 (исте су наведене у Прилогу 1), а да је на неким местима 
потребно претходно демонтирати старе табле - 100 табли ( исте су наведене у Прилогу 3).  

            С тим у вези, број табли које се набављају и монтирају није идентичан броју табли које је 
потребно демонтирати. “ 
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             Такође, услед техничке грешке Прилогу 1 - Техничка спецификација са изгледом табли 
са натписом, врши се измена Прилога 1 и то тако што у називу Филијале Зрењанин уместо 
Средњебачки округ сада стоји Средњобанатски округ. 
       
            Наручилац ће објавити Прилога 1 са наведеном изменом на Порталу јавних набавки и 
интернет страници.  
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