
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
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Београд  20.09.2018. год. 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 

даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 

Објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Предмет јавне набавке:  ЈН бр. 13/2018 -  „Израда стручних анализа и записника о радним местима у поступку 

утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем" 

 У конкурсној документацији за јавну набавку услуга -   „Израда стручних анализа и записника о радним местима у 

поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем",на страни 36,у 
Образцу потврде о урађеним пословима из области стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем мења 

се број ЈН 72/2017  и сада гласи: ЈН 13/2018. 

 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

     У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга „Израда стручних анализа и записника о радним 

местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем" 

  ЈН 18/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 12.09.2018. године, 
извршена је измена и допуна као у диспозитиву, обзиром да је приликом израде конкурсне документације дошло 

до техничке грешке У Образцу потврде о урађеним пословима из области стажа осигурања који се рачуна са 

увећаним трајањем где је техничком грешком уписан број ЈН 72/2017 уместо 13/2018, тако да је напред 
наведено било нужно изменити. 

       Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 
Наручилац, извршио је измену и допуну наведене конкурсне документације. 

       Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 
 

  
Комисија за набавке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pio.rs/


 

XII 1 ПОТВРДА О УРАЂЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СТАЖА ОСИГУРАЊА КОЈИ СЕ 

РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 

 

Назив референтног наручиоца (купца)  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

ПОТВРДА 

Којом потврђујемо да је ______________________________________________________________, успешно и 

квалитетно у ___________. години извршио за наше потребе услуге на изради стручне документације у поступку 

утврђивања и ревизије радних места и/или израде стручне анализе и записника о радним местима на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем код послодавца, у укупној вредности од _______________ динара 
(словима: _______________________________ ). 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку за предмет јавне набавке услуге: Израда стручних анализа и записника о 
радним местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 

ЈН бр. 13/2018 

 

Место _________________ 

Датум _________________   

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује под материјалном и кривичном одговорношћу 

 

       НАРУЧИЛАЦ 

    

         ____________________ 

                                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Место _____________ 

Датум _____________                                  М.П. 

                                                       ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                                              _____________________ 

 


