
 

 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: 

2. Финансијски и економски капацитетна и  

3. Технички и стручни капацитет и  

4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином:  

Конкурсном документацијом је прописано за: 

део 2. Финансијски и економски капацитетна 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење 

понуда, остварио укупан приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара, 

-да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда. 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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: 

1) одговарајућим извештајем банака или, по потреби, доказом о релевантном осигурању од 

професионалне одговорности; 

2) финансијским извештајима или изводима из финансијских извештаја, ако је објављивање 

финансијских извештаја обавезно; 

3) извештајем о укупном приходу привредног субјекта и, ако је потребно, извештајем о 

приходу добара, услуга или радова на које се уговор о јавној набавци односи, у три 

последње доступне обрачунске (финансијске) године, у зависности од датума оснивања или 



почетка обављања делатности привредног субјекта, ако је информација о тим приходима 

доступна. 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно 

наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет 

може да докаже и било којим другим документом из чије садржине наручилац може на 

несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

2.2. Осигурање од професионалне одговорности 

Додатни опис критеријума:  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од опште одговорности на износ 

најмање од 5.000.000,00 РСД 

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од професионалне одговорности 

инжењера на износ од 50.000,00 ЕУР 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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 доказом о релевантном осигурању од професионалне 

одговорности. 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно 

наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет 

може да докаже и било којим другим документом из чије садржине наручилац може на 

несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

3. Технички и стручни капацитет 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у периоду од предходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) 

закључно са даном објављивања позива за подношење понуда, извео грађевинско- занатске 

радове на објектима предшколских и сродних установа, у укупној вредности која је једнака 

или већа од 35.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

 

*Под предшколским и сродним установама подразумевају се: Предшколске установе, 

школе и ђачки домови (за основно и средње образовање), студентски и културни центри, 

домови за децу и омладину са сметњама у развоју, центри за заштиту одојчади, деце и 

омладине и болнице. 

 

 



 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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 фотокопија уговора и окончаних ситуација 

(стране на којима се виде износи и врста изведених радова оверене од стране наџорног 

органа и наручиоца). 

 

Овим путем наводимо да се Изменом Конкурсне документације врши измена у 

деловима: 

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 

 

Део 3. Технички и стручни капацитет: 

3.2. Техничка лица или тела - извођење радова  

Додатни опис критеријума гласи:  

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 гласи: 

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 

 

3.3. Алати, погонска или техничка опрема 

Додатни опис критеријума гласи: 

 

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 следећи 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 1.500 м 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 гласи: 

 

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 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 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 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.) 

4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином: 

4.1.Стандарди осигурања квалитета  

Додатни опис критеријума гласи:  



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

 

Питање 1. 

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта  

2. Финансијски и економски капацитет, навели сте следеће:  

-да је понуђач у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење 

понуда, остварио укупан приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара,  

- да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу, објављивања позива за подношење понуда.  

 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака:  

 

Из ког разлога је прописан (општи) приход у тако високом износу и то преко три пута од 

процењене вредности, када је оправдано да се он пропише нанајвише дупли износ у односу 

на процењену вредност? Такође, приход од свих делатности понуђача, којих може бити 

више, није у вези са предметом јавне набавке, па се поставља питање чему служи тако 

дефинисан критеријум?  

Сматрамо да је једино оправдано да или пропишете овак критеријум у складу са обавезом 

из члана 116. Закона о јавнимна бавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019 – надаље: Закон) која 

налаже да приход мора бити у области која је обухваћена предметом јавне набавке и 

ограничавана највише дупло до процењене вредности.  

 

Одговор 1. 

Наручилац је начинио техничку грешку приликом прописивања (општи) приход у делу 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење 

понуда, остварио укупан приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара 

-да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда. 

Након указане сугестије Наручилац ће 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 смањити укупан приход у минималном 

износу на 27.000.000,00 динара без ПДВ-а у области која је обухваћена предметом јавне 

набавке а да не буде већи од двоструке процењене вредности јавне набавке 

део 2. Финансијски и економски капацитетна 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење 

понуда, остварио укупан приход у минималном износу од 27.000.000,00 динара без ПДВ-у 

области која је обухваћена предметом јавне набавке  



-да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда. 

 

Питање 2. 

Какав је економски показатељ изостанак дана блокаде у претходне три године, када је врло 

добро познато да су они само један, али не и кључни чинилац бонитета привредног 

субјекта?  

Сматрамо да је потребно или дозволити одређени број дана блокаде или изоставити овај 

критеријум јер дискриминише све привредне субјекте који са успехом могу да изведу 

радове, а имали су одређени број дана блокаде 2017 године.  

Одговор 2. 

Члан 116 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) дефинише да  

Наручилац може у документацији о набавци да одреди финансијски и економски капацитет 

којим се обезбеђује да привредни субјекти имају финансијску и економску способност 

потребну за извршење уговора о јавној набавци, а нарочито да: 

2) имају одређени однос имовине и обавеза или други финансијски показатељ у вези са 

финансијским извештајима привредних субјеката за период од највише три последње 

финансијске године; 

Ако наручилац одреди услов из става 1. тачка 2) овог члана, дужан је да у конкурсној 

документацији одреди транспарентне, објективне и недискриминаторске методе и 

критеријуме за њихову оцену. 

 

Услов да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда исказује однос имовине и обавеза 

привредних субјеката за период од највише три последње финансијске године. 

  

Бонитетни извештај садржи тачне и детаљне информације о успешности пословања и 

финансијском положају привредних субјеката. Бонитетни извештај чине подаци за 

последње три године. У бонитетном извештају се налазе основни подаци (назив фирме, 

адреса, име дирекотра и власника, број запослених, датум оснивања...), финансијски подаци 

(биланс стања и успеха, дани у блокади, краткорочна и дугорочна задужења...) и бонитет 

који даје обједињену слику пословања привредног друштва. Подаци о бонитету чине 

полазну основу за економску и финансијску анализу пословања привредних субјеката 

током времена као и за сагледавање њихове успешности пословања и финансијских 

капацитета, односно релативног положаја у односу на окружење и укупних привредних 

кретања. 

Како је блокада рачуна ситуација у којој привредни субјект дужник који има блокирана 

средства на свим рачунима (динарским и девизним) код банака док не исплати своје 

повериоце и таквом дужнику је забрањено отварање нових рачуна као и исплата свих 

износа, осим оних за плаћање обавеза по извршним решењима и налозима. Наручилац 

приликом прописивања додатних критеријума који се односе на финансијски и економски 

капацитет захтева од понуђача потребну сигурност како би се изабрао озбиљан и 

квалитетан понуђач који има финансијску и економску способност да квалитетно и у 



року изврши своју уговорену обавезу на специфичном објекту у ком у току радова 

бораве малолетна деца. 

 

 

(Питање 3.) 

Указивање 2:  

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта  

2. Финансијски и економски капацитет, навели сте следеће:  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од опште одговорности на износ 

најмање од 5.000.000,00 РСД  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од професионалне одговорности 

инжењера на износ од 50.000,00 ЕУР  

 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака:  

1) и 2) Чланом 116. став 1. тачка 3) Закона је дефинисана могућност оваковог захтева, али 

је наведено да се може прописати критеријум који је „одговарајућег нивоа“, што се мора 

посматрати из угла процењене вредности са једне стране и законске процентуалне 

могућности прописивања средства обезбеђења од највише 10%, са друге стране. То значи 

да износи од 5 милиона, односно 50 хиљада еура по штетном догађају, троструко прелазе 

дозвољено обезбеђивање по штетном догађају.  

 

Треба додати и да је захтевано средство обезбеђења – банскарска гаранцијана 10% 

вредности уговора, што додатно говори о томе да Наручилац на овај начин покушава да се 

обезбеди на веће вредности од 10% колико му законодавац дозвољава.  

Сматрамо да је неопходно да се овај критеријум сведе на „одговарајући ниво“ у односу на 

процењену вредност јавне набаве.  

Одговор 3. 

Након постављеног питања Наручилац за неведени услов врши измену услова  

Додатни опис критеријума:  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од опште одговорности  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од професионалне одговорности 

инжењера  

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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 доказом о релевантном осигурању од професионалне 

одговорности. 

Полису осигурања од опште одговорности, полиса осигурања од одговорности према 

трећим лицима, мора гласити на осигурану суму од најмање 50% укупне цене за извођење 



радова без ПДВ. Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат, који је предмет 

уговора, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем 

од 10%. Полиса осигурања мора гласити на рок трајања, почевши од датума увођења 

добављача у посао за извођење радова са роком трајања 60 дана дужим од истека гарантног 

периода.   

Полиса осигурања од професионалне одговорности инжењера која мора гласити на 

износ− осигуране суме (укупна цена за извођење радова без ПДВ).  

Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат, који је предмет уговора, са 

релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%. 

 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно 

наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет 

може да докаже и било којим другим документом из чије садржине наручилац може на 

несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

 

(Питање 4.) 

Указивање 3:  

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта  

3. Технички и стручни капацитет, навели сте следеће:  

-да је понуђач у периоду од предходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) 

закључно са даном објављивања позива за подношење понуда, извео грађевинско – занатске 

радове на објектима предшколских и сродних установа, у укупној вредности која је једнака 

или већа од 35.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

 

*Под предшколским и сродним установама подразумевају се: Предшколске установе, 

школе и ђачки домови (за основно и средње образовање), студентски и културни центри, 

домови за децу и омладину са сметњама у развоју, центри за заштиту одојчади, деце и 

омладине и болнице.  

 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака:  

-На који начин се то разликују грађевинско – занатски радови изведени на објектима 

предшколских и сродних установа од оних грађевинско – занатских радова изведених на 

објектима административног карактера и зашто је неко ко је извео таквих радова у 

вредности од 100 милионани је стручан да изведе радове на предшколским и сродниму 

становама?  

Неоправдано дискриминишете све оне понуђаче који су стручни и способни да изведу 

грађевинско – занатске радове који се не могу разликовати по врсти корисника одређеног 

објекта, већ само по квадратури, карактеристикама и другим функционалним 

појединостима, па Вас молимо да изоставите захтев који се односи на врсту објеката.  

 

Одговор 4. 

Како се конкретном Конкурсном документацијом прописују потребни 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 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 Конкурсном документацијом прописује потребне 

критеријуме техничког и стручног капацитета који су неопходни за избор привредног 

субјекта како би се изабрао озбиљан и квалитетан понуђач који ће да квалитетно и у 

року изврши своју уговорену обавезу на специфичном објекту у ком у току радова 

бораве малолетна деца. 

 

Наводимо 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. 

 

Након постављеног питања Наручилац је уочио техничку грешку у критеријумима за 

квалитативни избор привредног субјекта 3. Технички и стручни капацитет у делу 3.1. 

Списак изведених радова, односно прописаној вредности изведених радова, те Наручилац 

врши Измену конкурсне документације у делу 3.1. Списак изведених радова која ће гласити: 

 

-да је понуђач у периоду од предходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) 

закључно са даном објављивања позива за подношење понуда, извео грађевинско – занатске 

радове на објектима предшколских и сродних установа, у укупној вредности која је једнака 

или већа од 27.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

 

 

Указивање 4:  

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта  

3. Технички и стручни капацитет, навели сте следеће:  

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 електро енергетских инсталација ниског и средњег напона.  

-Најмање 1 (једног) дипломиран 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 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака: 

1) Зашто нисте навели нове бројеве лиценци у складу са оним које одређује надлежно 

Министарство?  

2) Из ког разлога је неопходан професионални возач за извршење конкретних радова?  

Предет јавне набавке су радови, а не услуге превоза, па Вас молимо да изоставите тај захтев.  

3) Из ког разлога сте захтевали инжењере са лиценцом 450 и 453 када у предрачуну радова 

нема радова ни ниске, ни јаке струје?  

4) Из ког разлога сте захтевали два инжењера са лиценцама 400 или 410 или 411, када је за 

предметне радове и више него довољан један?  

5) Из кога разлога сте захтевали два лица са лиценцом за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, када таквих 

система нема у предмеру радова?  

6) Из ког разлога сва лица морају бити „запослена“ када то подразумева само рад у радном 

односу, што апсолутно није битна чињеница у однос на рад тих лица приликом вршења 

радова?  

У складу са свим наведеним Вас молимо да смањите број лица, као и да изоставите лица за 

техничку заштиту, а да за остала дозволите да буду ангажована.  

 

Питање 5. 

Зашто нисте навели нове бројеве лиценци у складу са оним које одређује надлежно 

Министарство? 

Одговор 5. 

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао  

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. 

 

Врсте лиценци одговорног извођача радова: 

За дипломираног инжењера архитектуре: 

400 Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода 

и канализације 

За дипломираног грађевинског инжењера: 

410 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова 

на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње 

411 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова 

на објектима високоградње 

За дипломираног инжењера електротехнике: 

450 Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

 

Наручилац је приликом састављања Конкурсне документације навео бројеве и називе 

лиценца прописани на сајту Инжењерске коморе Србије, која издаје горе поменуте 

лиценце. 

 



Питање 6. 

Из ког разлога је неопходан професионални возач за извршење конкретних радова? Предет 

јавне набавке су радови, а не услуге превоза. 

Одговор 6. 

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. 

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 

 

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. 

 

Питање 7. 

Из ког разлога сте захтевали инжењере са лиценцом 450 и 453 када у предрачуну радова 

нема радова ни ниске, ни јаке струје? 

Одговор 7. 

Наручилац објашњава због чега захтева најмање 1 лице које је носилац 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.  

Опис радова: Инсталације јаке струје, једноставније унутрашње инсталације слабе струје и 

громобранске инсталације на јавним објектима (стадиони, позоришта, биоскопи, спортске 

хале, аутобуске и железничке станице, аеродроми, музеји, школе, факултети и сл.). 

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 ће извршити 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 8. 

Из ког разлога сте захтевали два инжењера са лиценцама 400 или 410 или 411, када је за 

предметне радове и више него довољан један? 
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Одговор 8. 

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, наручилац приликом прописивања критеријума за избор 

привредног субјекта а који се односе на технички и стручни капацитет захтева како број 

лица тако и лица којима се доказује потребна озбиљност и компетентност потребна за 

извршење радова предвиђена описом радова, неопходна као би се наведени радови 

извршили у уговореном року уз минимално ометање процеса рада пошто се исти спроводе 

у објекту за дневни боравак деце док су деца у њему. 

 

Наручилац наводи да понуђач треба да 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) 

 

Питање 9. 

Из кога разлога сте захтевали два лица са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања 

у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, када таквих система нема 

у предмеру радова?  

Одговор 9. 

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 и 

извршена је Измена Конкурсне документације за јавну набавку радова-Извођење радова на 

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

 

Питање 10. 

Из ког разлога сва лица морају бити „запослена“ када то подразумева само рад у радном 

односу, што апсолутно није битна чињеница у однос на рад тих лица приликом вршења 

радова?  

У складу са свим наведеним Вас молимо да смањите број лица, као и да изоставите лица за 

техничку заштиту, а да за остала дозволите да буду ангажована.  

Одговор 10. 

Наручилац у Конкурсној документацији наводи да је 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 

• Конкурсном документацијом се не захтева да нико од тражених лица мора бити 

запослен код понуђача 

 

Указивање 5:  

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта 3. Технички и стручни 

капацитет, навели сте следеће:  

Да понуђач поседује у власништву следећи технички капацитет и опрему:  

-теретно возило – камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона, минимум 2 

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 

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

-мобилне WC кабине, минимум 10 комада  

-специјално возило за пражњење мобилних WC кабина, минимум 1 возило (капацитета 2,5 

м3),  

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

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

градилишта димензије мин. D=3,5м H=2м, настопама  

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

комада 

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

 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака:  



1)Из ког разлога је за Вас прихватљиво само „власништво“ над опремом када суштина мора 

бити у располагању опремом како би се извршили конкретни радови, а што се може постићи 

успешно и са закупом?  

2)Из ког разлога сте захтевали два возилаод 3,5 тона, када је једно и више него довољно?  

3)Из ког разлога сте захтевали возила са утоварном руком када није неопходно за вршење 

радова?  

4)Из ког разлога сте захтевали три канцеларијска контејнера када је један и више него 

довољно?  

5)Из ког разлога сте захтевали контејнере за одвоз шута, када су два и више него довољна?  

6)Из ког разлога сте захтевали два возила од 3,5 тона, када је једно и више него довољно?  

7)Из ког разлога сте захтевали чак 10 мобилних wc кабина када су једна или највише две и 

више него довољне, као и возило за њихово пражњење у власништву, када ту услугу може 

вршити неко друго лице које нема везе са овим радовима?  

8)Из ког разлога сте захтевали чак 1500 метара квадратних заштитне ограде када је и упола 

толико и више него довољно? 

Молимо Вас да све наведено прилагодите правим потребама у односу на обим радова јер је 

утисак као да се гради читаво насеље, а не да се изводе радови на једном објекту.  

 

Питање 11. 

Из ког разлога је за Вас прихватљиво само „власништво“ над опремом када суштина мора 

бити у располагању опремом како би се извршили конкретни радови, а што се може постићи 

успешно и са закупом?  

Одговор 11. 

Наручилац је приликом Измене конкурсне документације навео за део Алати, погонска 

или техничка опрема извршио измену у виду власништва и располагања наведене опреме 

и прециризаро шта је за наведену набавку од погонске и техничке опреме потребно имати 

у виду власништву а шта у виду располагања. 

Како је наведена опрема захтевана у делу Алати, погонска или техничка опрема 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 одредио приликом прописивања критеријума за избор привредног субјекта и 

за које од њих је потребно да буду у власништву а са којима може да се располаже, а све у 

циљу како би се изабрао озбиљан и квалитетан понуђач који ће да квалитетно и у року 

изврши своју уговорену обавезу те да наведене радове изврши уз минимално ометање 

процеса рада пошто се исти врше на специфичном објекту који служи за дневни боравак 

деце од 1. до 7. године, док деца бораве у њему.  

 

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. 

 

Питање 12. 

Из ког разлога сте захтевали два возила од 3,5 тона, када је једно и више него довољно? 



Одговор 12. 

На основу обима радова који је дат у Техничкој спецификације и максималног захтеваног 

рока завршетка радова као и броја потребних радника дефинисан минимални број теретног 

возила - камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона, минимум 2 возила. 

Наручилац је одредио минимум 2 возила за превоз радника и алата, приликом прописивања 

критеријума за избор привредног субјекта у делу који се односи на погонску или техничку 

опрему, водећи рачуна о броју радника, да на градилишту свакодневно треба да буде 

присутно најмање 12 лица која могу да изврше предметне радове, како би и за њих биле 

спроведене одговарајуће превентивне мере по питању безбедности и здравља током 

тренутне еподемије КОВИД вируса, те да поред радника возилима треба бити доптемљен и 

потребни алат, а све у циљу како би се изабрао озбиљан и квалитетан понуђач који ће да 

квалитетно и у року изврши своју уговорену обавезу те да наведене радове изврши уз 

минимално ометање процеса рада пошто се исти врше на специфичном објекту  

 

Питање 13. 

Из ког разлога сте захтевали возила са утоварном руком када није неопходно за вршење 

радова?  

Одговор 13. 

На основу обима и врсте радова који је дат у Техничкој спецификације и максималног 

захтеваног рока завршетка радова као и специфичности објекта на којем се радови изводе 

Наручилац захтева наведено теретно возило - камион носивости мин. 25 тона са утоварном 

руком, који доноси потребне веће количине материјала. 

  

Напомињемо да су предмет набавке 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 потребних воѕила буде смањен те да долазак теретног возила – камиона мин. 25 

тона са утоварном руком буде током викенда, када деца не бораве у објекту, који би вршио 

допремање већих количина потребног материјала. 

 

Питање 14. 

Из ког разлога сте захтевали три канцеларијска контејнера када је један и више него 

довољно?  

Одговор 14. 

На основу Правилника о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова "Сл. 

гласник РС", бр. 53/97 у делу II МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, 1. Уређење 



градилишта, Чланом 10 дефинисано је да се на градилишту пре почетка радова обезбеђују 

се клозети, умиваонице, инсталације за пијаћу воду, за отпадне воде, просторије за 

склањање радника у време непогода, просторија за сушење мокре одеће, за узимање оброка 

хране и друге просторије, уређаји и инсталације неопходне за обављање хигијенско-

санитарних потреба радника и што је прописано и Уредбом о безбедности и здрављу на 

раду на привременим или покретним градилиштима  ("Службени гласник РС", број 14/2009, 

95/2010 и 99/2018), у прилогу IV Преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и 

покретним градилиштима, под А. Опште мере, 15. Просторије за одмор и/или смештај. 

Целокупна Конкурсна документација као и предвиђени су у складу са ЗЈН и у циљу да се 

изабере озбиљан и квалитетан понуђач који ће имати у циљу да квалитетно и у року изврши 

своју уговорену обавезу па је радове потребно извршити уз минимално ометање процеса 

рада чиме је наведени члан Павилника стриктно примењен у види обезбеђивања просторија 

за раднике на наведеним радовима. 

Како на градилишту свакодневно треба да буде присутно најмање 12 лица која могу да 

изврше предметне радове као и надзор и кординатор за безбедност, што је укупно минимум 

14 торо лица, 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 стога се просторије 

наведеног објекта Предшколске установе "Чика Јова Змај“ неће користи за складиштење 

материјала, пресвлачење радника и исхрану радника и у те сврхе радницима морају бити 

обезбезбеђене наменске просторије, при томе водећи рачуна о броју радника како би и за 

њих биле спроведене одговарајуће превентивне мере по питању безбедности и здравља 

током тренутне еподемије КОВИД вируса, због чега је неопходно 3 кабине, а све у складу 

са позитивним законским прописима и подзаконским актима.  

Питање 15. 

Из ког разлога сте захтевали контејнере за одвоз шута, када су два и више него довољна?  

Одговор 15. 

На основу обима и врсте радова који је дат у Техничкој спецификације и максималног 

захтеваног рока завршетка радова као и специфичности објекта на којем се радови изводе 

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, 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 од 

једног 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 доворишта наведеног објеркта користиће се део за постављање тражених 

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

по једном контејнеру.  

 

Питање 16. 

Из ког разлога сте захтевали чак 10 мобилних wc кабина када су једна или највише две и 

више него довољне, као и возило за њихово пражњење у власништву, када ту услугу може 

вршити неко друго лице које нема везе са овим радовима?  

Одговор 16. 

Уредба 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.  

 

Наручилац је 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)  

и изменио постављени услов. 

 

 

Питање 17. 

Из ког разлога сте захтевали чак 1500 метара квадратних заштитне ограде када је и упола 

толико и више него довољно  

Одговор 17. 

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

наведеног објекта износи: 3235 м2. 

Како би се испоштовала Уредба 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 наведене тачке:  

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; 

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

нарочито опасних материја; 

7)складиштење и одлагање или уклањање отпада и шута; 

 



Заштитна огaрадa је потребна како би се оградио наведени објекат  као и место у 

дворишту објекта на ком ће бити постављени контејнери за одвоз шута и место на ком ће 

бити одлаган материјал и потребна опрема. 

 

Указивање 6:  

У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта 4. Стандарди осигурања 

квалитета и стандарди управљања животном средином, навели сте следеће:  

- ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 37001 – опсег за извођење 

свих врста грађевинских и грађевинско – занатских радова, електрорадова и инсталација. 

Молимо да нам одговорите на следећа питања и појасните разлоге за постојање следећих 

недостатака:  

1)Из ког разлога сте захтевали ISO 10002, ISO 20000-1, ISO 22301 и ISO 37001 и на који 

начин Вам ти стандарди гарантују да ће једино такав извршилац имати способност да 

изврши конкретне радове?  

2)Зашто се унапред захтева извођач који има стандард ISO 10002 који говори о томе да на 

време одговора на приговоре клијената?  

3)Зашто захтевате стандарде ISO 20000-1 који се примењују у IT индустрији када су 

предмет јавне набавке радови?  

4)Захтевати стандард ISO 22301 који подразумева континуитет пословања није у складу са 

принципима и начелима јавних набавки, нити говори о било каквој способности извођача 

да врши радове, па Вас питамо из ког разлога сте га прописали?  

5)Какве везе са радовима има систем ISO 37001 који се бави анти-корупцијом и зар није 

учешће у једном поступку за који је објављен јавни позив који би требало да подразумева 

ту анти-корупцију, није довољно да покаже наручиоцу то што је хтео вероватно да постигне 

овим стандардом?  

Молимо Вас да изоставите све претходно наведене стандарде јер немају везе са вршењем 

радова.  

 

Питање 18. 

Из ког разлога сте захтевали ISO 10002, ISO 20000-1, ISO 22301 и ISO 37001 и на који начин 

Вам ти стандарди гарантују да ће једино такав извршилац имати способност да изврши 

конкретне радове? 

Одговор 18. 

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 сертификати представљу потребну сигурност који наручилац захтева од 

понуђача којим понуђач доказује потребну озбиљност као и доказ о квалитету, 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. 

Наручилац остаје код свих тражених сертификата осим сертификата ISO 20000-1, за који се 

врши измена конкурсне документације. 

 

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 19. 

Зашто се унапред захтева извођач који има стандард ISO 10002 који говори о томе да на 

време одговора на приговоре клијената?  

Одговор 19. 

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. 

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. 

 

Питање 20. 

Зашто захтевате стандарде ISO 20000-1 који се примењују у IT индустрији када су предмет 

јавне набавке радови? 

Одговор 20. 

Након постављеног питања Комисија је уважити напоменуту сугестију и извршила 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 

1.1. Стандарди осигурања квалитета  

Додатни опис критеријума ће гласити: 

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



 

Питање 21. 

Захтевати стандард ISO 22301 који подразумева континуитет пословања није у складу са 

принципима и начелима јавних набавки, нити говори о било каквој способности извођача 

да врши радове, па Вас питамо из ког разлога сте га прописали? 

Одговор 21. 

Стандард ISO 22301 Системи менаџмента континуитетом пословања, који служи најпре да 

се смањи ризик од доласка у нежељене и непредвиђене ситуације, а потом и да смањи 

негативан утицај по привредног субјекта настао услед таквих околности. Систем ISO 22301 

омогућава привредним субјектима да лакше преброде изненадни кризни период, односно 

да кроз њега прођу са минималним или никаквим пословним губицима. 

 

Наведени сертификат представља стандард који наручилац прописује и захтева, како би се 

изабрао озбиљан и квалитетан понуђач који ће квалитетно и у року изврши своју 

уговорену обавезу у актуелној ситуацији изазваној пандемијом ЦОВИД-19 и потреба за 

успостављањем или одржавањем континуитета пословања, 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. 

 

Питање 22. 

Какве везе са радовима има систем ISO 37001 који се бави анти-корупцијом и зар није 

учешће у једном поступку за који је објављен јавни позив који би требало да подразумева 

ту анти-корупцију, није довољно да покаже наручиоцу то што је хтео вероватно да постигне 

овим стандардом?  

Одговор 22. 

Стандард ISO 37001 садржи услове за успостављање, имплементацију, одржавање, надзор 

и побољшање система управљања анти-корупцијом. Привредно друштво које поседује 

стандард ISO 37001 гарантује да је извршио успоставу механизама који, смањујући појаву 

корупције и појачавајући контролу, помаже да се успостави поверење и боља радна 

атмосфера као и лакше постизању циљева привредног друштва, стварање бољег имиџа 

привредног друштва код свих заинтересованих страна (од државе и друштвеног окружења 

до партнера), погодности код добијања пројеката, бољу сарадњу са финансијерима и 

банкама. 

Наведени сертификат представља стандард који наручилац прописује и захтева, како би се 

изабрао озбиљан и квалитетан понуђач који ће квалитетно и у року изврши своју 

уговорену обавезу 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 док малолетна деца бораве у њему. 

 



Указивање 7:  

У делу обавезних елемена та понуде и захтева сте навели да је обилазак локације обавезан, 

па Вас молим да одговорите на следеће питање:  

1) Зашто сте дефинисали као обавезу сам обилазак локације кад би сте требали да знате да 

је то захтев који открива потенцијалне понуђаче и доводиих у положај где могу да трпе 

притиске?  

2) То је захтев који је у више решења Републичке комисије за заштиту праваоцењен као 

недопустив и дискриминаторски што Вас позивамо да проверите на сајту Комисије, па Вас 

питамо да ли знате да је њихова пракса обавезјућа за све наручиоце? Молимо Вас да 

изоставите обилазак локације као обавезу. 

 

Питање 23. 

Зашто сте дефинисали као обавезу сам обилазак локације кад би сте требали да знате да је 

то захтев који открива потенцијалне понуђаче и доводи их у положај где могу да трпе 

притиске?  

Одговор 23. 

Обавеза обиласка локације, сматра се обавезном због специфичности објекта, чија је 

намена и смештај и исхрана деце. Наведене радове потребно извршити уз минимално 

ометање процеса рада, како 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 које потенцијални 

понуђач мора да има у виду током извођења радова. 

 

Питање 24. 

То је захтев који је у више решења Републичке комисије за заштиту права оцењен као 

недопустив и дискриминаторски што Вас позивамо да проверите на сајту Комисије, па Вас 

питамо да ли знате да је њихова пракса обавезјућа за све наручиоце? Молимо Вас да 

изоставите обилазак локације као обавезу. 

Одговор 24. 

Наручилац је током сачињава Конкурсне документације примењивао Закон о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), који га обавезује, при томе водећи рачуна да 

поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих 

привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и 

пропорционалан начин. 

 

Условом којим се захтева обилазак локације, објекта за дневни боравак деце, како би 

понуђач био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова 

због специфичности објекта као и чињенице да се исти спроводе 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 које потенцијални понуђач 

мора да има у виду током извиђења радова, Наручилац не сматра недопустив и 

дискриминаторски као и да је исти повредио неко од начела Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС", бр.91/2019). 

Начело обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације у делу који се односи на 

услове дефинише да наручилац не може да одређује услове који би директно или 

индиректно значили националну, територијалну или личну дискриминацију међу 

привредним субјектима. 

Наручилац остаје при задатом услову за обилазак објекта.  

 

Услед промена конкурсне документације као и начињених техничких грешкака, врши 

се измена Конкурсне документације и то у делу: 

2. Финансијски и економски капацитетна 

2.1. Укупни приход 

• додатни опис критеријума 

2.2. Осигурање од професионалне одговорности 

• додатни опис критеријума и  

• начин доказивања испуњености критеријума  

 

3. Технички и стручни капацитет 

2.1. Укупни приход 

• додатни опис критеријума 

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 

 

Изменом Конкурсне документације у наведеним деловима биће извршена измена и то: 

2. Финансијски и економски капацитетна 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење 

понуда, остварио укупан приход у минималном износу од 27.000.000,00 динара, 

-да понуђач није био у блокади у предходних (36) тридесетшест месеци који предходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда. 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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: 

1) одговарајућим извештајем банака или, по потреби, доказом о релевантном осигурању од 

професионалне одговорности; 

2) финансијским извештајима или изводима из финансијских извештаја, ако је објављивање 

финансијских извештаја обавезно; 

3) извештајем о укупном приходу привредног субјекта и, ако је потребно, извештајем о 

приходу добара, услуга или радова на које се уговор о јавној набавци односи, у три 

последње доступне обрачунске (финансијске) године, у зависности од датума оснивања или 

почетка обављања делатности привредног субјекта, ако је информација о тим приходима 

доступна. 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно 

наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет 

може да докаже и било којим другим документом из чије садржине наручилац може на 

несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

2.2. Осигурање од професионалне одговорности 

Додатни опис критеријума:  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од опште одговорности  

-Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од професионалне одговорности 

инжењера  

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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 доказом о релевантном осигурању од професионалне 

одговорности. 

Полису осигурања од опште одговорности, полиса осигурања од одговорности према 

трећим лицима, мора гласити на осигурану суму од најмање 50% укупне цене за извођење 

радова без ПДВ. Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат, који је предмет 

уговора, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем 

од 10%. Полиса осигурања мора гласити на рок трајања, почевши од датума увођења 

добављача у посао за извођење радова са роком трајања 60 дана дужим од истека гарантног 

периода.   



Полиса осигурања од професионалне одговорности инжењера која мора гласити на 

износ− осигуране суме (укупна цена за извођење радова без ПДВ).  

Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат, који је предмет уговора, са 

релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%. 

 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно 

наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет 

може да докаже и било којим другим документом из чије садржине наручилац може на 

несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

3. Технички и стручни капацитет 

2.1. Укупни приход 

Додатни опис критеријума:  

-да је понуђач у периоду од предходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) 

закључно са даном објављивања позива за подношење понуда, извео грађевинско- занатске 

радове на објектима предшколских и сродних установа, у укупној вредности која је једнака 

или већа од 27.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

 

*Под предшколским и сродним установама подразумевају се: Предшколске установе, 

школе и ђачки домови (за основно и средње образовање), студентски и културни центри, 

домови за децу и омладину са сметњама у развоју, центри за заштиту одојчади, деце и 

омладине и болнице. 

 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

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 фотокопија уговора и окончаних ситуација 

(стране на којима се виде износи и врста изведених радова оверене од стране наџорног 

органа и наручиоца). 

 

Део 3. Технички и стручни капацитет: 

3.2. Техничка лица или тела - извођење радова  

Додатни опис критеријума гласи:  

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 гласи: 

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 

 

3.3. Алати, погонска или техничка опрема 

Додатни опис критеријума гласи: 

 

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 следећи 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 1.500 м 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 гласи: 

 

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 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 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 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.) 

4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином: 

4.1.Стандарди осигурања квалитета  

Додатни опис критеријума гласи:  

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

 

 

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. 

 

 

 


