
 

Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датум: 01.03.2019. године 

Деловодни број: 04-84 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге штампања, број јавне набавке 

1.2.3/2019 

 

 

Дана 28.02.2018. године достављен је, електронским путем, захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне 

набавке. 

 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 

01.03.2019. године Комисија даје следећи: 

 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

Питање: 

Поштовани на стр. бр.цитирамо)за свих 5 лица (без обзира да ли су лица у радном односу на 

одређено или неодређено време или уговорно ангажована) Извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе (ЕБП-ПУРС) за месец децембар 2018. године...крај цитата 

Питање: По ком то члану ЗЈН тражите лица запослена у месецу Децембру 2018. године? У 

којој је то логичној вези са овом јавном набавком? 

 

Одговор: 

Смисао овог услова јесте да понуђач  располаже кадровским капацитетом тј. лицима која имају 

искуство у раду код понуђача на реализацији услуга које су предмет ове јавне набавке.  

 

Како понуђачи не би били временски ограничени у погледу ангажованости кадрова, овај услов 

наручилац ће предефинисати у смислу  искуства у раду приликом реализација услуга које су 

предмет ове јавне набавке, те Наручилац врши измену конкурсне документације. 

 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

 

У прилогу достављамо измену конкурсне документације – пречишћен текст. 

 

Имајући у виду да је дана 01.03.2019. године измењена конкурсна документација, а како 

је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 



понуда, нови рок за подношење понуда је 11.03.2019. године године до 13.00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана 

11.03.2019. године у 13.30 часова. 

 

У прилогу достављамо Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности услуга –  

број јавне набавке 1.2.3/2019 

образована Решењем бр. 04-64 од 20.02.2019. године 

 

 

 

 

 


