
 

 

 У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова-Извођење радова 

на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска бр.11В, број јавне набавке 

8/2020, које је стигло писаним путем на мејл адресу установе, дана 22.10.2020. године, у 

складу са чланом 97. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) дајемо 

следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

 

Поводом питања која се односе на део Конкурсне документације за јавну набавку радова- 

Извођење радова на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска бр.11В, број 

јавне набавке 8/2020 који прописује Критеријуме за избор привредног субјекта и то део 

који се односи на: 

део 3. Технички и стручни капацитет и  

део 4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином:  

 

Наводимо да је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова-Извођење радова на 

текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска бр.11В, број јавне набавке 8/2020 

захтевано за: 

Део 3. Технички и стручни капацитет: 

3.2. Техничка лица или тела - извођење радова  

Неопходно је да понуђач има пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, запослена код понуђача или ангажована уговором у складу са Законом о 

раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) 

најмање 12 лица која могу да изврше предметне радове a од тога: 

• Најмање 2 (два) дипломирана инжењера (архитектуре или грађевине) са лиценцом 

одговорног извођача радова за предметне радове (лиценца бр. 400 или 410 или 411) 

• Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 450 - 

одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

• Најмање 1 (једног) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом 453 - 

Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 

• Најмање 2 (два) запослена лица са уверењем о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

• Најмање 2 (два) запослена лица са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања 

у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника 

• Најмање 1 (једног) професионалног возача 

 

3.3. Алати, погонска или техничка опрема 

да понуђач поседује у власништву следећи технички капацитет и опрему 

o теретно возило - камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона, минимум 

2 возила 

o теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 25 тона, минимум 1 возило 



o теретно возило - камион носивости мин. 25 тона са утоварном руком, минимум 1 

возило 

o контејнери за одвоз шута запремине минимум 7м3, минимум 5 комада 

o мобилне WC кабине, минимум 10 комада 

o специјално возило за пражњење мобилних WC кабина, минимум 1 возило 

(капацитета 2,5 м3), 

o теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 18 тона, минимум 1 возило 

o минимум 1.500 м монтажно-демонтажне заштитне ограде за обезбеђење и 

ограђивање градилишта димензије мин. D=3,5м H=2м, на стопама 

o канцеларијски контејнер димензија за смештај радника и алата на градилишту, 

минимум 3 комада 

o да располаже са минимум 1.000м² рамовске или цевасте грађевинске скеле 

 

Део 4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином: 

4.1. Стандарди осигурања квалитета  

ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 37001 

 

Постављеним питањем је наведено да се појасне додатни услови за: 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Питање 1. 

-Због којих позиција односно због којих радова се траже лиценце: 

• 450 Одговорни извођач радова електро енергетских инсталација ниског и средњег 

напона. 

• 453 Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система 

Одговор 1. 

Лиценца 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона, подразумева извођење инсталација за заштиту од атмосферског пражњења - 

Громобранске инсталације и инсталације од пренапона на свим објектима. Наведеном 

конкурсном докуменцацијом у опису радова у делу Разни радови ставкама од 6.3 до 6.7 

описани су потребни радови на громобранској инсталацији на крову наведеног објекта. 

Наручилац је након постављеног питања одлучио да изврши измену Конкурсне 

документације тако што неће захтевати услов да је за наведене радове потребан: 

 

-најмање 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике, са лиценцом 453 - Одговорни 

извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 

 

Питање 2. 

-најмање 2 (два) запослена лица са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника када позиције за које су ти људи 

оспособљени не постоје у предмеру радова 

Одговор 2. 

Наручилац је након постављеног питања уочио техничку грешку у Конкурсној 

документацији у виду задатог услова од најмање 2 (два) запослена лица са лиценцом за 

вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке 



корисника као и доказивања задатог услова у виду Лиценце МУП-а за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника те ће за 

наведени услов извршити Измену Конкурсне документације за јавну набавку радова-

Извођење радова на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска бр.11В, број 

јавне набавке 8/2020 и брисати наведени услов. 

 

Питање 3. 

-Шта се подразумева под професионалним возачем? 

Одговор 3. 

Како је конкурсном документацијом захтевано поседовање теретних возила и то: камиона 

за одвоз шута и камиона са утоварном руком, те је за управљање наведеним возилима 

неопходно да понуђач има пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, запослена код понуђача или ангажована уговором у складу са Законом о раду ("Сл. 

Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) минимум 

једног професионалног возача што се доказује Сертификатом о стручној компетентности 

којом се потврђује почетна квалификација професионалног возача коју издаје Агенција за 

безбедност саобраћаја.  

Квалификациона картица возача о стручној компетентности и квалификациону картицу 

мора имати сваки возач коме је управљање возилом основно занимање, када управља 

возилом односно скупом возила категорија C, C1, D, D1, CE, C1E, DE или D1E и који за 

обављање свог посла мора имати стечену почетну квалификацију односно периодичну 

обуку. 

Квалификациона картица возача је међународни документ и подаци су двојезични, на 

српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику, и као лични документ који гласи на 

име возача. 

Постоје четири (4) врсте сертификата, и то: 

1. Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна 

квалификација за превоз терета; 

2. Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна 

квалификација за превоз путника; 

3. Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична 

обука за превоз терета; 

4. Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична 

обука за превоз путника; 
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Питање 4. 

-Да ли је неопходан возач са поседовањем свих категорија или би тај возач обављао послове 

возача камиона за коју је довољно поседовање дозволе C категорије или је заиста неопходан 

возач шлепера од 25 тона? 

 

Одговор 4. 

Наручилац у Конкурсној документацији наводи да се постојање професионалног возача 

који је или запослен код понуђача или ангажована уговором у складу са Законом о раду 

доказује достављањем Сертификата о стручној компетентности којом се потврђује почетна 

квалификација професионалног возача, Квалификациона картица возача а не возачком 

дозволом нити је наведено да је неоходно да то буде возач шлепера од 25 тона. 

Наручилац ће прихватити: 

• Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна 

квалификација за превоз терета и  

• Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична 

обука за превоз терета 

 

Питање 5. 

-Појаснити која је сврха? 

Одговор 5. 

Наведени Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује почетна 

квалификација професионалног возача коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја 

представљају стандард коју наручилац захтева и којим се доказује потребна озбиљност 

приликом превоза наведеног терета, које наручилац прописује на основу критеријума за 

избор привредног субјекта пошто су предмет набавке радови и то радови који се требају 

обавити на објекту који има специфичну намену, на објекту који служи за дневни боравак 

деце и то  деце узраста од 3 године до 7. година. 

 

Приликом постављеног питања које се односило на део услова захтеваног за Техничка лица 

или тела уочена је техничка грешка која се односи на захтевана: 
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-Најмање 2 (два) запослена лица са уверењем о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.  

 

Наручилац ће изменити наведени услов те ће за предметну набавку захтевати: 

-Најмање 1 (једно) запослено лице са уверењем о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

 

На основу свега горе наведеног врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку 

радова - Извођење радова на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска 

бр.11В, број јавне набавке 8/2020 у делу који се односи на Техничка лица или тела делу 3.2. 

Техничка лица или тела - извођење радова и то делу: 

• Додатни опис критеријума и  

• Начин доказивања испуњености критеријума 

 

Изменом ће гласити: 

3.2. Техничка лица или тела - извођење радова 

Додатни опис критеријума ће гласити:  

Неопходно је да понуђач има пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, запослена код понуђача или ангажована уговором у складу са Законом о 

раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) 

најмање 12 лица која могу да изврше предметне радове, од тога: 

• Најмање 2 (два) дипломирана инжењера (архитектуре или грађевине) са лиценцом 

одговорног извођача радова за предметне радове (лиценца бр. 400 или 410 или 411) 

• Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 450 - 

одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

• Најмање 1 (једно) запослено лице са уверењем о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

• Најмање 1 (једног) професионалног возача 

 

Начин доказивања испуњености критеријума ће гласити: 

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 

о испуњеностикритеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да 

испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 

који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

Овај критеријум доказује се достављањем : 

-Фотокопије образаца М и уговора о раду за лица која су запослена на неодређено или 

одређено време,односно уговора о привременим и повременим пословима или других 

уговора у складу са Законом о раду. 

-Фотокопије важећих лиценци за дипломиране инжењере са потврдом Инжењерске коморе 

Србије, из које се види да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори, као и фотокопије 

уговара о раду 

-Уверење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике 

Србије - Управа за безбедност и здравље на раду 



-Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује почетна квалификација 

професионалног возача коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја, Квалификациона 

картица возача 

напомена: - једно ангажовано лице може имати више тражених лиценци 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Питање 1. 

-Зашто је потребно поседовати 5 контејнера за одвоз шута и да ли постоји место које сте 

одредили за постављање тих 5 контејнера? 

Одговор 1. 

Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима („Службени гласник РС", број 14/2009, 95/2010 и 99/2018), Одељак VI 

Фаза извођења радова, Примена начела превенције, члан 12, став 1, налажу „За време 

извођења радова на градилишту, примењују се превентивне мере безбедности и 

здравља на раду, полазећи од начела утврђених Законом о безбедности и здрављу на 

раду, а нарочито мере које се односе на:  

1) одржавање уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта; 

2) избор локација радних места и обезбеђивање доступности тим радним местима 

одређивањем саобраћајних површина, пролаза, прелаза и сл., за запослене и опрему за рад; 

3) утврђивање услова под којима се ради са разним материјалима; 

4) одржавање у исправном стању средстава за рад и инсталација и спровођење 

превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања 

безбедних и здравих услова за рад на градилишту; 

5) планирање и утврђивање површина и локација за складиштење разних материјала, а 

нарочито опасних материја; 

6) утврђивање услова за уклањање употребљених опасних материја; 

7) складиштење и одлагање или уклањање отпада и шута; 

8) усклађивање времена потребног за извођење појединих врста и фаза радова сагласно 

прогресу извођења радова на градилишту; 

9) сарадњу између послодаваца и других лица на градилишту; 

10) индустријске активности у близини градилишта. 

 

Напомињемо да су предмет набавке радови и то радови који се требају обавити на објекту 

који има специфичну намену, на објекту који служи за дневни боравак деце и то 350 деце 

узраста од 1 године до 7. година, те да је наведене радове потребно извршити уз минимално 

ометање процеса рада пошто се исти спроводе у објекту за дневни боравак деце док су деца 

у њему, и током тренутне еподемије КОВИД вируса услед које је Предшколска установа 

„Чика Јова Змај“ дужна да спроводи одговарајуће превентивне мере по питању безбедности 

и здравља како запослених у оквиру установе тако и деце корисника услуга установе а све 

у циљу спречавања, отклањања или смањења ризика, односно предузимања неопходних 

радњи у циљу заштите од инфекције и ризика повезаних са вирусом, што подразумева да 

број долазака теретног возила – камиона за одвоз шута треба смањити на доласке током 

викенда када деца не бораве у објекту, те да се уклаљање отпада врши током викенда.  



На основу описа радова као и броја дана извођења радова процењено је да је за складиштење 

и одлагање шута, било да је шут у џаковима или у расутом стању, током недеље потребно 

већи број контејнера за одвоз шута које би извођач током радне недеље пунио а одвозио 

викендом. 

 

Објекат за дневни боравак деце „Љоља“ је површине: 964м2 а површина дворишта 

наведеног објекта износи: 3235 м2. 

 У делу доришта наведеног објекта користиће се део за постављање тражених контејнера, 

који ће се оградити, запремине минимум 7м3, чија површина заузима око 8м2 по једном 

контејнеру.  

Наручилац је Конкурсном документацијом захтевао као један од услова Обилазак објекта 

на ком ће се извршити предметни радови те да се понуђач са истим упозна обзиром да је у 

питању објект који има специфичну намену како би био упознат са потенцијалним 

проблемима приликом извођења предметних радова. 

 

Питање 2. 

-Зашто се тражи 10 тоалет кабина када је реалан број људи ангажован на овом послу 

потребна само једна? 

 

Одговор 2. 

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима  

("Службени гласник РС", број 14/2009, 95/2010 и 99/2018), Одељак VI, Фаза извођења 

радова, 1 Примена начела превенције,  члан 12, став 1 и тачка 1, где се наводи да се „за 

време извођења радова на градилишту, примењују превентивне мере безбедности и здравља  

на раду, полазећи од начела утврђених Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито 

мере које се односе на:  

1) одржавање уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта".  

У Одељку VIII. Обавезе послодавца, 1.Опште одредбе, члан 15, став 3 наводи се да је 

Преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима саставни 

део Уредбе.  

Прегледом мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима, члан 

14.3 Тоалети, 14.3.1. прописано је да „у близини радних места, радних просторија, 

просторија за одмор, гардероба и просторијама са тушевима, морају бити обезбеђене 

посебне просторије са одговарајућим бројем тоалета и умиваоника. Неопходно је 

обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за мушкарце и жене".  

Од изузетне важности са здравствено- хигијенских разлога је да лица која изводе радове 

имају довољан број тоалета како не би дошли у ситуацију да користе тоалете дечјег вртића.   

Сматрамо да је од изузетне важности да понуђач са којим буде закључен уговор унапред 

докаже технички капацитет, како би се Наручилац обезбедио да се хигијена на градилишту 

одржава на најбољи могући начин, а све из разлога јер за време радова може боравити 350 

деце узраста од 1 до 7 година у дечјем вртићу у оквиру кога се изводе радови. 

За извођење наведених радова неопходно је да понуђач има пре објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, запослена код понуђача или ангажована 



уговором у складу са Законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – одлука УС и 113/17) најмање 12 лица.  

 

На градилишту је поред лица за извођење радова неопходна присутност:  

• надзора и  

• кординатора за извођење радова  

 

Како је наведене радове потребно је извршити уз минимално ометање процеса рада пошто 

се исти спроводе у објекту за дневни боравак деце док су деца у њему, и услед тренутне 

еподемије КОВИД вируса услед које је Предшколска установа „Чика Јова Змај“ дужна да 

спроводи одговарајуће превентивне мере по питању безбедности и здравља како запослених 

у оквиру установе тако и деце корисника услуга установе а све у циљу спречавања, 

отклањања или смањења ризика, односно предузимања неопходних радњи у циљу заштите 

од инфекције и ризика повезаних са вирусом.  

Потребно је смањити број долазака специјалног возила за пражњење, одвоз и еколошко 

одлагање фекалија на доласке током викенда када деца не бораве у објекту, након истека 

четрдесето-часовне радне недеље за напред наведена лица која су у обавези да поменуте 

WC кабине користе, те се број од десет WC кабина одредио на основу процене броја људи 

на градилишту, и имајући у виду да да се морају обезбедити и одвојени тоалети за мушкарце 

и жене као и немогућност долазака специјалног возила за пражњење, одвоз и еколошко 

одлагање фекалија током радне недеље.  

 

Питање 3. 

-Зашто је потребно поседовати возило за пражњење тоалета када се исти рентирају комплет 

са пражњењем? 

Одговор 3. 

Наручилац је након постављеног питања уочио техничку грешку у Конкурсној 

документацији у виду задатог услова: 

да је потребно да понуђач поседује: 

o у власништву једно специјално возило за пражњење мобилних WC кабина, минимум 

1 возило (капацитета 2,5 м3),  

те ће наведени услов изменити.  

 

Поред тога уочена је грешка и приликом постављања других услова у делу Алати, 

погонска или техничка опрема у виду власништва и располагања наведене опреме -  те ће 

се извршити измена којом ће бити прециризаро шта је за наведену набавку од погонске и 

техничке опреме потребно поседовати у власништву а са чим је довољно располагати.  

 

Уочена је грешка и код код захтеваног: 

-поседовања у власништву возила теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 18 

тона, минимум 1 возило, 

• Како наведено возило није неопходно за предметну набавку исто ће бити избачени 

и извршиће се измена конкурсне документације. 

 

Уочена је грешка и код услова:  



-канцеларијски контејнер димензија за смештај радника и алата на градилишту, минимум 3 

комада 

• Грешком је пропуштена да се наведе потребна димензија канцеларијског контејнер 

димензија за смештај радника и алата на градилишту, која спрам броја људи на 

градилишту износи 6 x 2.4 x 2.4м. 

 

На основу свега горе наведеног врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку 

радова - Извођење радова на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска 

бр.11В, број јавне набавке 8/2020 у делу који се односи на Алати, погонска или техничка 

опрема и то у делу 3.3. Алати, погонска или техничка опрема и то делу: 

• Додатни опис критеријума и  

• Начин доказивања испуњености критеријума 

 

3.3. Алати, погонска или техничка опрема 

Додатни опис критеријума ће гласити: 

 

да понуђач поседује у власништву следећи технички капацитет и опрему и то: 

o теретно возило - камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона, минимум 

2 возила 

o теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 25 тона, минимум 1 возило 

o теретно возило - камион носивости мин. 25 тона са утоварном руком, минимум 1 

возило 

o контејнери за одвоз шута запремине минимум 7м3, минимум 5 комада 

 

да понуђач располаже са следећим техничким капацитетом и опремом и то: 

 

o да располаже са једним специјалним возилом за пражњење мобилних WC кабина, 

минимум 1 возило (капацитета 2,5 м3), 

o да располаже са мобилним WC кабинама, минимум 10 комада 

o да располаже са минимум 1.500м монтажно-демонтажне заштитне ограде за 

обезбеђење и ограђивање градилишта димензије мин. D=3,5м H=2м, на стопама 

o да располаже са канцеларијским контејнерима димензија 6 x 2.4 x 2.4м за смештај 

радника и алата на градилишту, минимум 3 комада 

o да располаже са минимум 1.000м² рамовске или цевасте грађевинске скеле 

 

Начин доказивања испуњености критеријума ће гласити: 

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да 

испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 

који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

Овај критеријум доказује се достављањем: 

 -за теретно возило - камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона, минимум 

2 возила, докази су: 



1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача 

2. Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе 

3. Фотографија регистрационе налепнице 

4. Фотокопија важеће полисе осигурања 

5. Фотокопија важећег решења или привременог решења за јавни превоз терета у домаћем 

друмском саобраћају са прегледом возног парка коју издаје Министарсво грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

-за теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 25 тона, минимум 1 возило, 

докази су: 

1.Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача 

2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе 

3.Фотографија регистрационе налепнице 

4.Фотокопија важеће полисе осигурања 

5.Фотокопија важећег решења или привременог решења за јавни превоз терета у домаћем 

друмском саобраћају са прегледом возног парка коју издаје Министарсво грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

6.Фотокопија Уговора о депоновању шута и других материјала закљученог са ЈКП „Градска 

чистоћа“, Београд 

7.Решење о давању сагласности за кретање, заустављање и паркирање теретног возила мимо 

утврђеног режима саобраћаја издатог од стране Секретаријата за саобраћај града Београда. 

-за теретно возило - камион носивости мин. 25 тона са утоварном руком, минимум 1 

возило, докази су: 

1.Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача 

2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе 

3.Фотографија регистрационе налепнице 

4.Фотокопија важеће полисе осигурања 

5.Фотокопија важећег решења или привременог решења за јавни превоз терета у домаћем 

друмском саобраћају са прегледом возног парка коју издаје Министарсво грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

6.Решење о давању сагласности за кретање, заустављање и паркирање теретног возила мимо 

утврђеног режима саобраћаја издатог од стране Секретаријата за саобраћај града Београда. 

- за контејнере за одвоз шута запремине минимум 7м3, минимум 5 комада, доказ је: 

Фотокопија пописне листе са 28.02.2020. године у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена. 

-за специјално возило за пражњење мобилних WC кабина, минимум 1 возило 

(капацитета 2,5 м3), докази су: 

1.Фотокопија важеће саобраћајне дозволе 

2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе 



3.Фотографија регистрационе налепнице 

4.Фотокопија важеће полисе осигурања 

5.Решење о давању сагласности за кретање, заустављање и паркирање теретног возила мимо 

утврђеног режима саобраћаја издатог од стране Секретаријата за саобраћај града Београда. 

6.Фотокопија уговора о одлагању одпадних материјала закључен са ЈКП „Београдски 

водовод и канализација“ Београд 

Напомена: Уколико понуђач није власник захтеване опреме-возила, потребно је да поред 

важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на располагању (нпр: уговор о 

закупу, уговор о лизингу и сл.) за период трајања уговора. 

- за мобилне WC  кабине, минимум 10 комада, доказ је: 

Фотокопија пописне листе са 28.02.2020. године у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.) 

-за минимум 1.500 м монтажно-демонтажне заштитне ограде за обезбеђење и 

ограђивање градилишта димензије мин. D=3,5м H=2м, на стопама, доказ је: 

Фотокопија пописне листе са 28.02.2020. године у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.) 

-за канцеларијски контејнер димензија 6 x 2.4 x 2.4м за смештај радника и алата на 

градилишту, минимум 3 комада, доказ је: 

Фотокопија пописне листе са 28.02.2020. год. у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.) 

- за минимум 1.000м² рамовске или цевасте грађевинске скеле, доказ је: 

Фотокопија пописне листе са 28.02.2020. год. у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.) 

 

Питање 4. 

-Молимо Вас да нам појасните разлог захтева за камион од 25 тона који је апсолутно 

неефикасан и неприменљив у градским условима? 

Одговор 4. 

Наручилац Конкурсном документацијом захтева возила: 

• теретно возило - камион за одвоз шута носивости мин. 25 тона, минимум 1 возило  

• теретно возило - камион носивости мин. 25 тона са утоварном руком, минимум 1 

возило 

 

Како су предмет набавке радови и то радови који се требају обавити на објекту који има 

специфичну намену, на објекту који служи за дневни боравак деце и то 350 деце узраста 

од 1 године до 7. година, те да је наведене радове потребно је извршити уз минимално 

ометање процеса рада пошто се исти спроводе у објекту за дневни боравак деце док су деца 

у њему, и током тренутне еподемије КОВИД вируса услед које је Предшколска установа 

„Чика Јова Змај“ дужна да спроводи одговарајуће превентивне мере по питању безбедности 

и здравља како запослених у оквиру установе тако и деце корисника услуга установе а све 

у циљу спречавања, отклањања или смањења ризика, односно предузимања неопходних 

радњи у циљу заштите од инфекције и ризика повезаних са вирусом. 



 

Наручилац захтева камионе наведене тонаже како би ограничио број долазака возила у 

објекат у ком бораве деца док се врше радови и то: 

• теретног возила - камион за одвоз шута носивости мин. 25 тона за одвоз захтеваних 

контејнара запремине минимум 7м3 

• теретног возила - камион носивости мин. 25 тона са утоварном руком, који доноси 

потребан материјал 

на доласке током викенда када деца не бораве у објекту. 

 

 

Питање 5. 

-Да ли је обезбеђен прилаз и паркинг за возило те величине? 

Одговор 5.  

Како се предметни радови требају обавити на објекту који има специфичну намену, на 

објекту који служи за дневни боравак деце и то 350 деце узраста од 1 године до 7. година, 

објекат има обезбеђен прилаз за доставна возила за довоз хране као и за возила за одношење 

смећа из објекта. 

Објекат за дневни боравак деце „Љоља“ је површине: 964м2 а површина дворишта 

наведеног објекта износи: 3235 м2. 

 

Наручилац је Конкурсном документацијом захтевао као један од услова Обилазак објекта 

на ком ће се извршити предметни радови те да се понуђач са истим упозна обзиром да је у 

питању објект који има специфичну намену како би био упознат са потенцијалним 

проблемима приликом извођења предметних радова. 

 

Питање 6. 

-Која је сврха контејнера за шут и камиона за одвоз шута када исти посао може извршити 

само једно од та два средства? 

Одговор 6. 

Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима („Службени гласник РС", број 14/2009, 95/2010 и 99/2018), Одељак VI 

Фаза извођења радова, Примена начела превенције, члан 12, став 1, налажу „За време 

извођења радова на градилишту, примењују се превентивне мере безбедности и 

здравља на раду, полазећи од начела утврђених Законом о безбедности и здрављу на 

раду, а нарочито мере које се односе на:  

1) одржавање уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта; 

2) избор локација радних места и обезбеђивање доступности тим радним местима 

одређивањем саобраћајних површина, пролаза, прелаза и сл., за запослене и опрему за рад; 

3) утврђивање услова под којима се ради са разним материјалима; 

4) одржавање у исправном стању средстава за рад и инсталација и спровођење 

превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања 

безбедних и здравих услова за рад на градилишту; 

5) планирање и утврђивање површина и локација за складиштење разних материјала, а 

нарочито опасних материја; 

6) утврђивање услова за уклањање употребљених опасних материја; 



7) складиштење и одлагање или уклањање отпада и шута; 

8) усклађивање времена потребног за извођење појединих врста и фаза радова сагласно 

прогресу извођења радова на градилишту; 

9) сарадњу између послодаваца и других лица на градилишту; 

10) индустријске активности у близини градилишта. 

 

Напомињемо да су предмет набавке радови и то радови који се требају обавити на објекту 

који има специфичну намену, на објекту који служи за дневни боравак деце и то 350 деце 

узраста од 1 године до 7. година, те да је наведене радове потребно извршити уз минимално 

ометање процеса рада пошто се исти спроводе у објекту за дневни боравак деце док су деца 

у њему, и услед тренутне еподемије КОВИД вируса услед које је Предшколска установа 

„Чика Јова Змај“ дужна да спроводи одговарајуће превентивне мере по питању безбедности 

и здравља како запослених у оквиру установе тако и деце корисника услуга установе а све 

у циљу спречавања, отклањања или смањења ризика, односно предузимања неопходних 

радњи у циљу заштите од инфекције и ризика повезаних са вирусом, што подразумева да 

долазака теретног возила – камиона за одвоз шута треба свести на доласке током викенда 

када деца не бораве у објекту, како би се вршило уклаљање отпада, односно пражњење шута 

током викенда.  

 

Сврха контејнера за шут је да се шут током радне недеље складишти и одлаже у контејнере, 

ради одржавања уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта у објекту у ком 

приликом извођења наведених радова бораве деца, а да се током викенда наведени шут 

уклања камионом за одвоз шута, чија је сврха одвоз поменутог шута.   

На основу свега горе наведеног наручиоцу су за предметне радове неопходни како 

контејнери за складиштење и одлагање шута тако и камион за одвоз шута. 

 

Питање 7. 

-Тражени доказ за теретно возило од 25 тона је Уверење Министарства грађевинарства 

саобраћаја и инфраструктуре које се односи на јавни превоз терета у домаћем саобраћају са 

прегледом возног парка а које се издаје правним лицима која обављају јавни превоз и чија 

је претежна делатност и суштина обављање јавног друмског саобраћај, што сматрамо 

апсолутно неприхватљивим за ову конкурсну документацију обзиром да се за ову јавну 

набавку тражи фирма за извођење грађевинских радова а не за јавни превоз терета? 

 

Одговор 7. 

Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 

закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) чланом 4 дефинисана је Делатност привредног 

друштва и наведено је да привредно друштво има претежну делатност, која се региструје 

у складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге делатности које нису 

законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно 

статутом.  

Напомињемо да је чланом 130. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) 

прописано  да привредни субјекти могу да доказују критеријуме за квалитативни избор из 

чл. 116. и 117. овог закона користећи капацитете чланова групе привредних субјекта или 

користећи капацитете других субјеката на начин прописан овим чланом. 



Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни за извршење 

уговора о јавној набавци. 

Привредни субјект може у поступку јавне набавке, ради доказивања критеријума за 

квалитативни избор из члана 117. Закона о јавним набавкама да користи капацитете других 

субјеката, без обзира на правну природу њиховог међусобног односа, на начин прописан 

поменутим чланом. 

Ако привредни субјект користи капацитете других субјеката, мора наручиоцу да докаже да 

ће имати на располагању потребне ресурсе за извршење уговора, прихватањем обавезе 

других субјеката да ће те ресурсе ставити на располагање привредном субјекту. 

 

У поступцима јавних набавки прописивање критеријуми за избор привредног субјекта има 

за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког 

конкретног предмета јавне набавке, у истој учествује.  

Сврха прописивања критеријума за избор привредног субјекта је да у поступку јавне 

набавке учествују понуђачи који са својом компетентношћу и успешношћу испуњавају 

услове који су у вези са предметом јавне набавке.  

Како су наведена возила неопходна како би се радови спровели у складу са Уредбом о 

безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима  ("Службени 

гласник РС", број 14/2009, 95/2010 и 99/2018), полазећи од начела утврђених Законом о 

безбедности и здрављу на раду наручилац је за возила и то теретно возило - камион за одвоз 

шута носивости мин. 25 тона, минимум 1 возило и теретно возило - камион носивости мин. 

25 тона са утоварном руком, минимум 1 возило Наручилац као један од доказа тражи 

Уверење Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре које се односи на 

јавни превоз терета у домаћем саобраћају како би се изабрао озбиљан и квалитетан понуђач 

који ће имати у циљу да квалитетно и у року изврши своју уговорену обавезу те да наведене 

радове изврши уз минимално ометање процеса рада.  

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

Питање 1.  

-Молимо Вас да нам одговорите која је сврха стандарада: 

10002 обзиром да се као грађевинско предузеће не бавимо трговином или пружањем услуга 

у директној вези са даваоцем услуга како би било неопходно испитивање тржишта и 

истраживање задовољства клијента... 

Одговор 1. 

Захтевани стандард објављен је према ISO 10002:2018. Замењује SRPS ISO 10002:2016. 

Стандард се примењује као допуна ISO 9001 Систем менаџмента квалитетом (QMS) 

међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној 

организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са 

међународно признатим нормама.  

Захтеваним стандардом даје се серија смерница за поступање са приговорима клијената. 

 

Сертификација обезбеђује примену стандарда у менаџменту, финансијама, управљању 

квалитетом, управљању животном средином, здрављу и сигурности за пословни сектор.  



Сертификација је важна, јер доказује да је привредни субјекат проверен од стране 

квалификоване независне организације чиме се потврђује да су успостављени 

документовани поступци рада усклађени са европским и међународним стандардима.  

Сертификација пружа доказ да су се привредни субјекти обавезали на достизање 

квалитета и усаглашеност са међународним нормама. Процес сертификације такође 

доприноси ефикасности пословања, квалитету и сигурности. Наведени сертификат 

представља стандард система менаџмента који се базира на организовани процеси унутар 

саме организације који наручилац захтева од понуђача којим понуђач доказује потребну 

озбиљност као и доказ о квалитету, које наручилац прописује и захтева, пошто су предмет 

набавке радови и то радови који се требају обавити на објекту који има специфичну намену, 

на објекту који служи за дневни боравак деце и то 350 деце узраста од 1. године до 7. 

година. 

Чланом 130. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) прописано је да 

привредни субјекти могу да доказују критеријуме за квалитативни избор из чл. 116. и 

117. овог закона користећи капацитете чланова групе привредних субјекта или 

користећи капацитете других субјеката на начин прописан овим чланом. 

 

Питање 2. 

20000-1 обзиром да не управљамо IT услугама нити сми IT организација која осигурава да 

се процеси који се реализују и услуге које обезбеђују буду у складу са потребама свих 

заинтересованих страна. У каквој су вези извођење грађевинских радова са пружањем IT 

услуга? 

Одговор 2. 

Након постављеног питања Комисија ће извршити измену уважити напоменуту сугестију и 

уклонити наведени стандард и извршити Измену конкурске документације за јавну набавку 

радова - Извођење радова на текућем одржавању Дечјег вртића "Љоља", Црнотравска 

бр.11В, број јавне набавке 8/2020 у делу 4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди 

управљања животном средином и то у делу 4.1. Стандарди осигурања квалитета 

 

4.1. Стандарди осигурања квалитета  

Додатни опис критеријума ће гласити: 

ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 22301, ISO 37001 

Услед промена конкурсне документације као и начињених техничких грешкака, врши 

се измена Конкурсне документације и то у делу:  

3.2. Техничка лица или тела - извођење радова и то:  

• додатни опис критеријума и  

• начин доказивања испуњености критеријума  

3.3. Алати, погонска или техничка опрема и то:  

• додатни опис критеријума и  

• начин доказивања испуњености критеријума 

4.1. Стандарди осигурања квалитета и то:  

• додатни опис критеријума                                                                                                



 

НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну 

документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима 

сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да 

саставе своју понуду. 

 


