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ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
   
     
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) 
достављамо  Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев  упућен факсом дана 
08.11.2013.г., у вези јавне набавке бр.16/2013 – Набавка медицинског потрошног 
материјала опште намене, на период до окончања јавне набавке коју централизовано 
спорводи РФЗО, а најдуже од годину дана. 
 

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања: 
 
Питање бр.1: Да ли достављене потписане потврде купаца морају да буду у оригиналу или може и 
фотокопија? 
 Одговор: У конкурсној документацији, у прилогу бр.4- Упуство о сачињавању понуде, 
тачком 9, став 6 каже: „ се тражи „Докази о испуњености услова могу се достављати у 
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати 
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа“. Из наведеног се јасно види да је потребно и довољно доставити доказе о 
испуњености услова у неовереним копијама 

 
Питање бр.2: У јавном позиву сте навели да се Конкурсна документација може преузети у Правној 
служби уз приложен доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00рсд (бесповратно), што није у 
складу са важећим прописима који регулишу јавне набавке? 
Одговор:У јавном позиву стоји да се Конкурсна документација може  преузети у Правној 
служби уз приложен доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00рсд (бесповратно). А у Прилогу 
бр.4. тачка 27. Преузимање конкурсне документације стоји: „Наручилац ће од дана 
објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање 
конкурсне документације“. 
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Због свега наведеног и могућег стварања конфузије, Наручилац Изменом конкурсне 
документације од 08.11.2013.г. брише из Јавног позива део: 
„Конкурсна документација може се преузети у Правној служби сваког радног дана од 13 
до 15 ч. уз приложен доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00рсд (бесповратно), на т.р. 
ЗЦ Ваљево бр. 840-173667-17,  може бити достављена поштом у року од  два  дана од дана 
пријема захтева понуђача у писаној форми,  уз приложен доказ о извршеној уплати 
наведеног износа. На захтев понуђач Конкурсну документацију можемо доставити и 
електронском поштом»  
а  уноси у став три јавног позива следеће: 
 «Конкурсна документација може се преузети са портала јавних набавки или са интернет 
странице Наручиоца»  
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