
 

 

 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:  

Напомињемо да је је у току израда 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 

 

Након извршене измене Конкурсне документације 

Део 3. Технички и стручни капацитет, измена ће гласити: 

 

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 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 

 

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 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.) 

 

Питање 1. 



Зашто је неопходно да на објекту имамо оволики број инжењера посебно се то односи на 

електро инжењера обзиром да нема електро радова? 

 

Oдговор 1. 

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

 

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 пр 

е 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 2.  

Због чега је неопходно да имамо у власништву следеће ако нам то није потребно како би 

смо извршили предметну набавку:  

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

• мобилне WC кабине, минимум 10 комада,  

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

минимум 3 комада. 

Одговор 2. 

Наручилац ће приликом измене конкурсне документације за део Алати, погонска или 

техничка опрема извршити измене у виду власништва и располагања наведене опреме и 

прецизирати 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, од чега 

је потребно да само контејнери за одвоз шута запремине минимум 7м3, минимум 5 комада  

буду у власништву, 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. 

 

                                                                                              

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. 

 


