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Број: 5.2-28069 

Дана: 10.09.2019. 

 

 

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

вези са јавном набавком мале вредности - Набавка и уградња лед расвете у Старој и 

Новој филтер станици, број јнмв 74/19, за који је Позив за подношење понуда 

објављен на Порталу јавних набавки дана 04.09.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

Поштовани, 

 

Као потенцијални учесници у јавној набавци број 74/19, предмет јавне набавке –

„Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици“ имамо једно питање 

за измену Конкурсне документације 

 

Питање 1. : 

 

На страни 19/43 конкурсне документације наводи се следеће: 

 

      „2. -да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

а) да има најмање једног запосленог/радно ангажованог инжењера 

електротехнике  

б) да има најмање 2 запослена/радно ангажована електротехничара(ССС) 

 

      Напомена: Како се пратеће услуге демонтаже и уградње добара пружају у Старој и 

Новој филтер станици чија је намена производња воде и које припадају зони санитарне 

заштите, сва запослена/радно ангажована лица морају поседовати важеће санитарне 

књижице „ 

 

 

      Наше питање гласи:“ Да ли је могуће да измените овај услов који се односи на 

поседовање санитарних књижица за запослена/ангажована лица и да потенцијални 

понуђачи санитарне књижице доставе у моменту потписивања уговора, а не приликом 

предаје тендерског документа? 

Сматрамо да санитарне књижице нису неопходне и битне у моменту отварања 

тендерских докумената, већ је битно да запослени код понуђача у моменту 

потписивања уговора имају важеће и уредне санитарне књижице како би сваки понуђач 

на најбољи могући начин испоштовао санитарне услове на предметним локалитетима 

за своје запослене који ће бити ангажовани на реализацији предметног посла“ 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у складу са тим врши измену 

Конкурсне документације. Санитарне књижице није потребно доставити приликом 

подошења понуде. Изабрани понуђач ће бити у обавези да обезбеди да се санитарни 

услови поштују на локалитетима на којима ће пружати услуге, као и да важеће 

санитарне књижице достави за сва запослена/радно ангажована лица приликом 

реализације уговора. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 74/19 

                                                                                          


