
1	
	

																						 	
               Република Србија 
    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
                Сектор за инвестиције 

 Јединица за имплементацију пројекта 
   „Образовање за социјалну инклузију“ 
                Број:ОП/Р/02/17/П-5  
                  Датум: 23.05.2017. 
            Београд Немањина 22-26 

 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 
набавку даје: 

 
 

Појашњење број 5. 
конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња 

Студентског центра Државног универзитета у новом Пазару, у Сјеници, број ОП/Р/02/17 
дато дана 23.05.2017. године 

 
 

Питање Понуђача: 
 

1. Да ли нам можете прецизирати која од светиљки тип 2 или 4 мора да буде са уграђеним 
ноћним сензором јер се опис светиљки и дата ознака не слажу. 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Предметна светиљка под бројем 4 мора да буде са уграђеним ноћним сензором. 
 
 
Питање Понуђача: 
 

2. Пошто се Актом о процени ризика радна места лица са уверењем за обављање послова 
безбедности и здравља на раду сматрају за радна места која нису са повећаним ризиком, да ли 
се за Лица за безбедност и здравље на раду по тендерској документацији захтева поседовање 
лекарског уверења? 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
 
Уколико је Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини, који је донет на основу чл. 
13 Закона о безбедности и здравља на раду, утврђено да лице за безбедност и здравља на раду није 
радно место са повећаним ризиком, понуђач није у обавези да достави лекарско уверење о 
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здравственој способности за именовано лице, али је у обавези да достави закључак из Акта из кога се 
може утврдити да је извршена процена ризика за лице за безбедност и здравље на раду и да радно 
место није утврђено као радно место са повећаним ризиком. 
 
Уколико понуђач не достави лекарско уверење, а ни закључак из Акта о процени ризика на радном 
месту и у радној околини, сматраће се битним недостатком понуде. 
 
 
Додатно појашњење из конкурсне документације објављено је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
 
 
 

 Председник комисије за јавну набавку, 
Александар Радулов 


