
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-3 
Датум: 18.05.2017. 

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 3. 
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 18.05.2017. године 

 
 
 

Питање Понуђача: 
 
1.Да ли Понуђач уместо Полисе осигурања од професионалне одговорности може доставити Писмо о 
намерама осигуравајућег друштва да ће одговарајућу полису издати у случају да понуда понуђача буде 
изабрана као најповољнија? 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Не, понуђач доставља фотокопију полисе, која је важећа у моменту достављања понуде, без обзира на датум 
издавања, без обзира да ли је доставља овлашћени члан групе понуђача, или један од чланова, уколико је 
понуда заједничка. За наручиоца је прихватљиво и више полиса осигурања, уколико понуду подноси група 
понуђача, ако исте у кумулативу/збиру имају износ већи од 50% понуде. 
 
 
Питање Понуђача: 
 
2. Пошто се актом о процени ризика радна места одговорних извођача радова (грађевинске, електро и 
машинске струке) сматрају за радна места која нису са повећаним ризиком, да ли се за такве носиоце личних 
лиценци 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 члана 13 
Закона о безбедности и здрављу на раду, утврђено да послови одговорних извођача радова нису радна места 
са повећаним ризиком, понуђач није у обавези да достави лекарско уверење о здравственој способности, али 
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је у обавези да достави закључак из Акта из кога се може утврдити да није имао обавезу утврђену чланом 41, 
став 2 тачка 5 Закона о безбедности и здрављу на раду. 
 
Додатно појашњење из конкурсне документације објављено је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
 
 
 

Председник комисије за јавну набавку, 
Александар Радулов 


