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Република Србија 

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ  

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

Број:404-33-14/2019 

Датум:04.02.2019.године. 

Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,  

37230 Александровац 

E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs 

ПИБ:100369374, МБ:07194838 

Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145 

 
  На основу члана 63. став  2. и  3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  

''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча,  која се спроводи у 

отвореном поступку  јавне набавке радова, даје појашњење  на достављен Захтев за додатним 

информацијама понуђача  од  58/19  од 01.02.2019. године, 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈНМВ 1.3.1.Р/2019-  

Санација објекта зграде основне школе  ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на 

кп.бр. 2412/3 КО Плоча 

 

''У конкурсној документацији за кадровски капацитет између осталог тражи се:  

-најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом  

Доказ: 

д)за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу  уколико је код понуђача 

запослен на неодеђено  време- фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-

сертификата. Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радом ангажовању –фотокопија уговора о делу /уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду 

односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду-уговор о 

пословно –техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне 

лиценце-сертификата. 

  

Питање бр. 1 Молимо Вас за појашњење конкурсне документације уколико понуђач ангажује агенцију која 

се бави пословима безбедности и здравља на раду поред уговора о ангажовању агенције, фотокопије 

лиценце-сертификата, није нам јасно зашто се тражи да се достави и фотокопија уговора о раду и М-А 

образац јер то у наведеном случају није лице које је запослено код понуђача већ у агенцији?  

Да ли понуђач као додатни доказ  уместо уговора о ради и М-А обрасца  може да достави решење о 

одређивању лица за безбедност и здравље на раду које издаје агенција и за то лице достави уверење о 

положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 

раду? 

Појашњење: 
Конкурсном документацијом је предвиђено да, уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима 

безбедности и здравља на раду, потребно је да достави: уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопију 

уговора о раду и М-А образац, као фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

Наведени докази су предвиђени како би се утврдило да ли предметна агенција има запослена лица или лица 

ангажована по другом основу а која имају одговарајући сертификат. 

Такође, уколико не поседује М образац није га потребно доставити (конкретно, код уговора о делу доставља 

се само копија уговора јер се одговарајући М образац добија по завршеном послу).  

 
Комисија за ЈН  1.3.1.Р/2019, 

1._____________________________; 

2._____________________________; 

3._____________________________;   

4._____________________________; 

5._____________________________.     


