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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Услуге за БЗР И ППЗ ,Ред бр. ЈН 47/2020 доставља:

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
U Konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku usluge – Usluge za BZR i PPZ, Javna nabavka male vrednosti JN br.
47/2020 u poglavlju II Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacija), kvalitet, količina i opis usluga, način sprovođenja
kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, eventualne dodatne usluge pod specifikacijom OBAVEZA
LICA ZA BEZBEDNOST pod tačkom 3. je navedeno “Organizuje i vrši preventivna i periodična ispitivanja uslova radne
okoline i opreme za rad prema potrebama ustanova obuhvadenih nabavkom”.

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasni RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr.zakon),
članom 40. je navedeno da angažovano Lice za bezbednost i zdravlje na radu prema stavu 5. “organizuje
preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okline” i stavu 6. “organizuje preventivne i preiodične preglede i
proveru opreme za rad”.
Bududi da se poslovi Lica za bezbednost obavljaju u sladu sa Licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlju na
radu dok se ispitivanje uslova radne okoline vrši na osnovu Licence za obavljanje poslova i pregleda i provere opreme
za rad i ispitivanje uslova radne okoline vrši na osnovu Licence za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
– hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujudih zračenja), mikroklime i osvetljenosti,
predlaže se Naručiocu da izvrši izmenu konkursne dokumentacije jer prema zahtevanoj usluzi “ Angažovanje lica za
bezbednost i zdravlje na radu”i navedenom Zakonu, pomenute usluge se ne mogu vršiti ved organizovati.

Одговор Наручиоца 1 :
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

