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Број: 5.2.-16859 

Дана: 26.06.2017. 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Услуге фиксног оператера, 

бр. јнмв 38/17 за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца, дана 19.06.2017. године. 

 

Дана 22.06.2017. године у 09,30 часова потенцијални Понуђач је упутио путем 

електронске поште питање - појашњење везано за јавну набавку мале вредности 

вредности услуга - Услуге фиксног оператера, бр. јнмв 38/17. Наручилац је дана, 

22.06.2017. године у 09,43 часова електронским путем потврдио пријем питања-

приговора. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављено 

питање-појашњење: 

 

ПИТАЊЕ/ЗАХТЕВ бр. 1: 

 

 

1. U okviru konkursne dokumentacije naveli ste da su ponuđači dužni da ispune dodatne 

uslove radi učešća u nabavci i to: 

„Da raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetima i to da ima zaposlena/angažovana 

sledeća lica: - najmanje 3 mobilne ekipe tehničara sa po dva člana u ekipi od kojih 

svako lice treba da ima validnu sanitarnu knjižicu shodno važećoj zakonskoj regulativi 

- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004). 

Kao dokaze ispunjenosti ovih uslova potrebno je dostaviti: - Izjava o dovoljnom 

kadrovskom kapacitetu za sva zaposlena/angažovana lica - obrazac M za lica koja su 

radno angažovana na osnovu ugovora o radu kod ponuđača i ugovor o radu, odnosno 

ugovori o radnom angažovanju za radno angažovana lica kod ponuđača po osnovu 

drugih ugovora u skladu sa Zakonom o radu. - važeće sanitarne knjižice izdate od 

strane nadležne zdravstvene ustanove“. 

Obzirom da je osnovna delatnost ponuđača pružanje telekomunikacionih usluga, i da 

takav dokument nije neophodan za obavljanje naše delatnosti, pa samim tim prema 

članu 76. ZJN nije u logičkoj vezi sa predmetom nabavke, kao i činjenica da prilikom 

intervencije tehničkih ekipa nije potrebno ulaziti u objekte bunara, sugerišemo da ovaj 

uslov isključite i izmenite konkursnu dokumentaciju. 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Делатност Наручиоца је производња и дистрибуција воде. У зонама санитарне заштите 

на изворишту ,,Петроварадинска ада,, и изворишту ,,Ратно остврво,, понуђач ће бити 

дужан да инсталира своју опрему за пружање услуге фиксне телефоније, те се из 

наведених разлога захтевају кадрови који поседују санитарне књижице а сходно Закону 

о заштити становништва од заразних болести („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004),  Опрема 

која се тренутно налази на наведеним локацијама, а ради пружања наведене услуге 

фиксне телефоније, је у власништву тренутног пружаоца услуге, те ће нови пружалац 
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услуге бити у обавези да након закључења уговора инсталира своју опрему у сврху 

пружања услуге фиксне телефоније. 

 

С поштовањем, 

  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. ЈНМВ 38/17                                                                                                        

 


