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26.09.2017. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у отвореном поступку јавне набавке радова - Tекуће одржавањe објеката предузећа 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-03-3/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у отвореном поступку јавне набавке радова– Tекуће одржавањe објеката предузећа, 

ред. ЈН бр. 01-03-3/2017 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке радова - Tекуће одржавањe објеката предузећа, ред. 

ЈН бр. 01-03-3/2017, се дана 25.09.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са 

захтевом за додатно појашњењем у вези са припремањем понуде.  

Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде, заведен код Наручиоца                                           

под  бројем: 01-03-3/2017-11 од 25.09.2017. 

 

I Питањe заинтересованог лица  број 1: 

Да ли понуђачи могу да доставе М образац, односно пријаву на обавезно осигурање за кадровски 

капацитет, уместо уговора о раду? 

 

Одговор Наручиоца на питање број 1: 

Понуђачи могу, поред остале тражене документације, и М образцем, односно пријавом на 

обавезно социјално осигурање доказати испуњеност кадровског капацитета. 

 

II Питањe заинтересованог лица  број 2: 

У оквиру кадровског капацитета захтевате достављање лекарског уверења, не старијег од 3 године. 

Да ли је ово техничка грешка?  

 

Лекарска уверења не могу да буду старија од годину дана од дана подношења понуда, на основу 

Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 

повећаниом ризиком, осим за возаче моторних возила, који се у складу са чланом 189 Закона о 

безбедности саобрачаја на путевима, морају да се подвргну здравственом прегледу ради 

утврђивања психофизичке способности за возача у року који не може бити дужи од 3 године. 

 

Одговор Наручиоца на питање број 2: 

За сва лица, осим за возаче Ц катерије, лекарско уверење не сме да буде старије од 12 (дванаест) 

месеци од дана подношења понуде.  
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У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације (у 

свим њеним Поглављима на које се предметнe изменe односe) и објавиће II пречишћени 

текст, у којем ће извршене измене бити видно обележене. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

 


