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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 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 11.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-2-16/19-12 дана 11.07.2019. 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:  
            “Која је дебљина клирита од ког се израђују табле.“ 
 
               Одговор 1: 
              „Наручилац је дана 11.07.2019. године на интернет страници и Порталу јавних набавки 
објавио додатно појашњење и измену конкурсне документације, као и Пречишћен текст конкурсне 
документације у којима је дат одговор на наведено питање. Дебљина клирита је 3mm (лого, слова и 
плоче).“ 
               Питање 2:  
               „Која је дебљина клирита од ког се израђују слова?“ 
 
               Одговор 2: 
               „Одговор бр. 1 садржи одговор на наведено питање.“ 
             
               Питање 3:  
              „Да ли треба поставити неку подлогу испод табле ради учвршћивања при монтажи код табли 
које се монтирају на зид, ако претпоставимо да не треба код ових које се монтирају на стакло (није 
сваки зид исти)?“ 
 
               Одговор 3: 
               “Није потребно поставити подлогу испод табле ради учвршћивања при монтажи исте на зид.“ 

               Питање 4:  

           „Да ли знате укупан број километара који је потребно прећи да би се монтирале табле?“ 
 
              Одговор 4: 

„Наручилац је на интернет страници и Порталу јавних набавки објавио Прилог 2 конкурсне 
документацију (exel табела) са свим адресама и контактима организационих јединица РФЗО“. 
 
               Питање 5:  
               „Зашто је тако кратак рок за монтажу (120 дана)?“ 
 
               Одговор 5: 
               „Наручилац сматра да је примерен рок од 120 дана од дана закључења уговора за израду, 
испоруку и демонтажу/монтажу табли.“ 
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               Питање 6: 
             „Да ли је једина опција за израду табли лепљење слова? Да ли постоји могућност да се ради 
гравирање и фарбање слова? Из нашег искуства, показало се да за табле које стоје директно на 
сунцу постоји већа могућност да отпадну слова. “ 
 
               Одговор 6: 
               „Наручилац остаје при наводима конкурсне документације. У делу 4 - Техничка 
спецификација, стр. 5/39 конкурсне документације, Наручилац је јасно и прецизно одредио техничку 
спецификацију предметне услуге.“ 
 

                Питање 7: 

               „Зашто се буше рупе fi 10mm? Да ли је то превелико за толику таблу?“ 
 
                Одговор 7: 
               „Наручилац је у складу са својим потребама одредио у техничкој спецификацији да је 

потребно да све табле које се монтирају на зид имају унапред избушене по 4 (четири) рупе ø10mm по 

ћошковима. Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.“ 
 
               Питање 8: 
              „Да ли су потребни дистанцери на таблама (да би било одвојено од зида)?“ 
 
               Одговор 8: 
               „Нису потребни дистанцери на таблама.“ 

 
                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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