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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број: VIII-02 404-41/2020 

Б а р а ј е в о 

 

 

Предмет:  Одговори на питања  за ЈН бр. VIII-02 404-41/2020 - Грађевински радови на 

реконструкцији објекта О.Ш „Кнез Сима Марковић“  издвојено одељење Баћевац-  у 

складу са чланом 63. став 2.,3. и 4. ЗЈН-а. 

 
Питање бр. 1.: 

Да ли поседујете шему столарије и да и ли можете да је објавите на порталу јавних 

набавки, ради лакшег састављања понуда? 

Питање бр.2.: 

Да ли образац бр.XIX- Образац изјаве о обиласку локације треба да буде оверен потписом 

и печатом? 

Питање бр. 3.: 

Да ли за услов кадровског капацитета  за лице за безбедност и здравље на раду,  можемо 

приложити документацију лица анагажованог по уговору о пружању услуга тј. ако 

агенција обавља те послове? 

Поштовани, 

Одговор на питање бр.1: 

Пројектна документација ПГД и ПЗИ на које је позитивно мишљење дала Канцеларија за 

упр. јавним улагањима- Извештај бр. 17.5-016-2017. Од 20.08.19. год. су саставни део 

Конкурсне документације ии у исте се може остварити увид у кацеларији бр. 16, ГО 

Барајево Светосавска бр.2, радним данима од 07.30-15,30 часова.  У оквиру наведене 

документације тачније ПЗИ-ја је и детаљна схема столарије.Уколико желите да остварите 

увид у исту, то можете учинити на начин који је прописан у конкурсној документацији за 

наведну набавку. Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације 

потребне за припрему прихватљиве понуде. 
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Одговор на питање бр.2: 

У складу са  Правилником  о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(,,Службени гласник 

РС”, број 86/15, 41/19- у члану 9. у тачки 18)   је дефинисано приликом сачињавања понуде 

употреба печата није обавезна.” 

Такође Закон о привредним дриштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 

др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) члан 25. став 4. истог прописује да : 

„Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од стране 

друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и 

друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се 

исте могу истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог 

правног посла, односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима 

друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању.“ 

Одговор на питање бр.3: 

У конкретном случају не би се могао приложити као доказ Уговор са агенцијом која 
обавња  послове, већ би се морали доставити докази о ангажовању физичког лица по 

основу уговора о раду или по основу уговора ван радног односа на  начин како је 
дефинисано достављање доказа на страни 22. Конкусне документације бр. VIII-02 404-

41/2020 или би се могло омогућити достављање доказа у складу са Законом о агенцијском 
запошљавању. 

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 86/2019 од 6.12.2019. године, ступио је 

на снагу 14.12.2019, а примењује се од 1.3.2020. године, осим одредбе члана 40. и одредаба 
које су у вези са тим чланом, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и 

осталих одредаба чл. 3–8. овог закона, које се примењују од 1.1.2020. године. 

 

 

 


