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ОДГОВОР 

-доставља,                                                                                ___________________________ 

 

Веза: Акт наш бр. 2688-13 од 04.9.2019. године 
 

На основу члана 63. ЗЈН ( „ Сл.гл,РС “ бр.124/12“, 14/15 И 68/15), наручилац даје одговоре на 

питања потенцијалног понуђача у ЈН 04/19 -  Израда техничке документације и извођење 

радова на адаптацији простора лабораторије, по инжењеринг систему" кључ у руке “  

 

Питање број 1. "На страни 10/65 КД, у делу 2:УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, као доказ за кадровски капацитет, од понуђача се захтева да 

достави пријаву-одјаву Фонду ПИО, личне лиценце инжењера са потврдама валидности, све 

оверено од стране нотара. 

Обзиром да је пријава одјава фонду ПИО електронски документ и није га могуће оверити код 

нотара, да ли је прихватљиво за наручиоца да за испуњеност наведеног услова понуђач 

достави за запослене копије пријава-одјава фонду ПИО оверене од стране послодавца,   а 

личне лиценце са потврдама валидности инжењери овере својим печатом и потписом? 

 

Одговор број 1. За запослене пријаву-одјаву која је електронски документ, послодавац може 

оверити својим печатом и такву доставити уз понуду као доказ. 

Копију лиценце инжењери могу оверити својим печатом и такву копију понуђач може да 

достави као доказ уз понуду.  

 

Напомињемо да је потребно да наведени одговори-појашњења  буду саставни део понуде 

које достављате, па вас молимо, да у понуди, ово појашњење , и сва друга, предходна, 

доставите наручиоцу на увид. 

 

СА,ЕА/СЦ 
                                                                                                          

                                                                                                             ДИРЕКТОР              

                                                                                                             потпуковник 

                                                                                                             сц Расим Цириковић, дипл. инж. 
                                                                                                          

 Доставити:                                                                                 

 - Портал јавних набавки 

 - Интернет страница наручиоца 

 - Интернет страница МО 

 - СЕП 
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