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08/3 бр. 404-2-28/19-14 
25.10.2019. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услугe 
испитивањa услова радне околине – микроклима и оветљеност у пословним објектима 
РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-28. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 24.10.2019. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-2-28/19-12, дана 24.10.2019. 
 
Питање: 
Техничком спецификацијом није дефинисано да ли се испитивања врше у зимском периоду или 
у зимском и у летњем периоду. Молимо вас да дефинишете када се врше испитивања 
микроклиматских параметара јер то битно утиче на формирање цене понуде 
Одговор Наручиоца: 
На страни 4/47 Конкурсне документације прописано је да се услуга која је предмет ове јавне 
набавке врши у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, брoj 
10/05, 91/15, 113/17 – др. закони), Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и 
испитивања услова радне околине („Сл. Гласник РС“, брoj 94/06, 108/06-испр., 114/14, 102/15). 
Чланом 11. став 3. наведеног Правилника прописано је да се испитивање микроклиме у 
летњем периоду врши када је спољна температура изнад 25 степени Целзијуса, а у зимском 
периоду када је спољна температура испод 5 степени Целзијуса. Имајући у виду да ће се, по 
редовном току ствари, уговор о јавниј набавци реализовати у почев од новембра месеца 2019, 
то ће се испитивање микроклиме вршити када се стекну услови прописани наведеним 
Правилником за испитивање у зимском периоду (спољна температура испод 5 степени 
Целзијуса), односно услуга испитивања која је предмет ове јавне набавке вршиће се у зимском 
периоду, у смислу наведеног Правилника. 
 
Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације  
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 30.10.2019, до 10.00 часова 
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