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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са 

припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за 
потребе РФЗО за период од 24 месеца, редни број набавке 404-1-205/20-9 
 
 

Дана 22.04.2020. године, заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку 
јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, 
редни број набавке: 404-1-205/20-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
   

 
Питањe: 

 „Поштовани, 

 
 У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈН БР. 404-1-
205/20-9, за потребе наручиоца РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, молимо 
вас за појашњење и одговор на питање: 
 

1. На страни 16/33 конкурсне документације у одељку Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова под тачком 1.2 наводите „Право на учешће у поступку предметне 
јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке, и то:  

1) да испуњава пословни капацитет односно да је у претходне 3 године пре 
објављивања позива за подношење понуда минимум једном кориснику пружио 
услугу повезивања кућне фиксне централе са мрежом мобилне телефоније на 
минимум 5 локација од којих је минимум једна на територији АП КиМ.“ 

С обзиром да се на страни 17/33 конкурсне документације наводи начин доказивања 
испуњености услова под тачком 3.5. и то „Уколико понуђач не достави доказ наведен под 
тачком 2.1 и 2.7 овог упутства, испуњеност услова из тачке 1.1 подтачке 1) и тачке 1.2 подтачке 
1) овог упутства, утврдиће се на основу података доступних у бази података која се налази на 
интернет страници Агенције за привредне регистре и Рател-а.“  
Како је референтна потврда утврђена као додатни услов из члана 76. ЗЈН и да се наведени 
услов доказује достављањем референтне потврде корисника, молимо вас за појашњење да ли 
је у питању техничка грешка јер се наведени додатни доказ не може проверити на интернет 
страницама Агенције за привредне регистре и РАТЕЛ-а?“ 
  

 
 Одговор: 
 Захтевани услов под тачком 1.2 подтачка 1) да испуњава пословни капацитет односно 
да је у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда минимум једном 
кориснику пружио услугу повезивања кућне фиксне централе са мрежом мобилне телефоније 
на минимум 5 локација од којих је минимум једна на територији АП КиМ доказује се 
достављањем потписаног обрасца број 9 - Потврда/референца ( тачка 2.8. стр.16/33 КД). 
 
 Мења се тачка 3.5. стр. 17/33 КД тако да сада гласи: 
 

 „3.5 Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.1 и 2.7 овог упутства, 

испуњеност услова из тачке 1.1 подтачке 1) и 5) овог упутства, утврдиће се на основу података 
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доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне 

регистре и Рател-а.“ 

  

 Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеном 

изменом. 

 

 

 

                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                                                               

 


