
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/12 

Датум: 25. маj 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду - 

редни број 17/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22. 

маја 2015. године у 11:13 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли ће као доказ за услов на страници 13. Конкурсне документације наведен под 

13.1.7) бити признато следеће: 

Уговор о пружању услуга за послове безбедности и здравља на раду закључен 

између понуђача и правног лица са лиценцом за обављање послова безбедности и 

здравља на раду; копија лиценце ангажованог правног лица за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издата од Министарства рада и социјалне политике; 

одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду; копија уверења о 

положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издато од Министарства рада и социјалне политике 

– Управе за безбедност и здравље на раду? 

 

1. Одговор Комисије: 

Уколико понуђач нема радно ангажовано физичко лице које има важеће уверење о 

положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издато од Министарства рада и социјалне политике, 

он са овим физичким лицем може закључити уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

обављању привремених и повремених послова и сл. или га може ангажовати као 

подизвођача. У конкретном случају понуђач не може приказати као своје кључно 

особље лице које је запослено код правног лица са којим је понуђач закључио 

уговор о пружању ових услуга. То правно лице онда мора бити подизвођач 

понуђача, преко ког ће бити доказана испуњеност овог услова. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 



- Светлана Марковић, архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


