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08.03.2018. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне 
набавкe мале вредности Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова за 
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање: ЈН број 404-22-228/18-1. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 07.03.2018. 
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-1/18-7. 
Питање заинтересованог лица 
Молимо вас да нам одговорите на питање. 2.7 Место извршења: Пословни објекти/помоћни 
објекти у функцији пословних објеката Републичког фонда за здравствено осигурање и на 
другим местима на којима се изводе радови за потребе Наручиоца – Молимо вас да нам 
наведете колико је објеката у питању, њихова локација и које је предвиђено време извршења 
радова. 
Одговор Наручиоца 
Наручилац послове из делокруга своје надлежности обавља на теритирији Републике Србије у 
око 184 објекта/простора и то у седиштима организационих јединица (Филијале, Испоставе, 
Истурени шалтери). Осим наведених објеката/простора за обављање послова, Наручилац 
користи и одређени број помоћних објеката/простора, као што су гараже, депои, оставе и сл., 
као објекте у функцији главних објеката. 
Будући да је у питању велики број објеката, Наручилац је на страни 4/35 КД, у Поглављу 
2, под 2.7, навео да адресе седишта пословних објеката понуђач може преузети са сајта 
Наручиоца: www.rfzo.rs 
Наручилац нема унапред планиране и дефинисане активности у вези са извођењем радова, 
односно не поседује унапред израђену техничку документацију на основу које ће се изводити 
радови који ће бити предмет вршења стручног надзора. Процена врсте и обима радова који ће 
се изводити, као и објекти у којима ће се изводити, условљена је потребама и износом 
финансијских средстава Наручиоца опредељених за ту намену, током периода важења 
уговора. 
Имајући у виду наведено, време предвиђено за извођење радова зависиће од врсте и обима 
радова који се буду изводили у сваком појединачном случају. Такође, из наведеног разлога 
Наручилац је на страни 6/35 КД, у Поглављу 3 у Напомени, навео да планира нарочито 
извођење: 

- грађевинских и грађевинско – занатских, специфичних и неспецифичних 
грађевинских радова, 

- инсталационих (радови на инсталацијама водовода и канализације, системима за 
грејање и климатизацију и другим термо-техничким инсталацијама, електричним 
инсталацијама средњег и ниског напона, громобранским инсталацијама и сл.). 

 
Ово појашњење не представља измену конкурсне документације. 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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