
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 38/19, питањa и одговоре објављујемо 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

 

 

ЈН 38/19 

Јавна набавка услуга – пружање услуга ФТО и ППЗ 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 02– 25.07.2019. 

 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Одговори на питања: 

 

Одговор на питање бр. 1: 

 

Брише се на страни 12/40 конкурсне документације доказ за додатни услов под тачком 

1.2. подтачка 10) ставке 5 и 6, односно: 

- Уверење надлежног суда да против запосленог радника није покренута истрага, 

нити подигнута оптужница и да се не води кривични поступак за кривична дела 

за која се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци од дана 

објављивања позива) за 30 запоселних 

- Уверење да се не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за 

који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју 

и муницији и Закона о јавном реду и миру (не старије од 6 месеци од дана 

објављивања позива) за 30 запоселних. 

 

Одговор на питање бр. 2: 

 

Наручилац ће као доказ прихватити и Лиценцу за послове приватног обезбеђења са 

оружјем, издату од МУП-а. 

Мења се на страни 12/40 као доказ за додатни услов под тачком 1.2. подтачка 10) ставка 

3, тако што се поред Копије лиценце за обављање послова приватног обезбеђења без 

оружја издате од МУП-а уважава и Копија лиценце за обављање послова приватног 

обезбеђења са оружјем издате од МУП-а. 

 

 

Одговор на питање бр. 3: 

 

Наручилац ће уважити образац ППП ПД (извод и обавештење о успешном пријему) за 

последњи месец исплате у складу са одредбама важећег Закона о раду и фотокопијама 

извода Банке на којем се види да је исплаћена зарада запосленима и исплаћени порези и 

доприноси за месец мај. 

 

 

Одговор на питање бр. 4: 

 

Наручилац брише додатни услов на страни 9/40 , под тачком 1.2. подтачка 11) 
 

11) Да понуђач није имао одштетних захтева по полиси осигурања од 

професионалне одговорности, у претходне две године, закључно са датумом 

објављивања позива за подношење понуда. 

Такође, брише се на страни 12/40 доказ за горе наведени додатни услов: 

- Потврда осигуравајуће куће.  

 

 

 

 


