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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова на изградњи објекта Дома здравља у Каћу, 

шифра: ОП-7/2020 

 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио Захтевe 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

радова на изградњи објекта Дома здравља у Каћу, шифра: ОП-7/2020, којим су 

постављена следећа питања и захтеване измене конкурсне документације:   

 

 

Предлог за измену конкурсне документације бр. 1: „У додатним условима за 

кадровски капацитет тачка 4. на страни 7 од 84 захтевате да понуђач  испуњава услов 

кадровског капацитета, односно да понуђач пре објављивања позива за подношење 

понуда има најмање 17 запослених или радно ангажованих лица, оспособљених за 

безбедан и здрав рад, који су у вези са јавном набавком, а као доказ на страни 8 од 84 под 

тачком 4.3 захтевате да се достави ППП-ПД за свих 25 радника.  

Сугеришемо Вам да извршите исправку тендерске документације и ускладите са Вашим 

захтевом за кадровски капацитет.“ 

 

Одговор 1: Наручилац је већ исправио пропуст у пречишћеном тексту конкурсне 

документације и захваљује се на указивању на грешку. 

 

Питање бр. 2: „Такође у додатним условима за кадровски капацитет тачка 4. на страни 

7 од 84 захтевате да понуђач  испуњава услов кадровског капацитета, односно да понуђач 

пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 17 запослених или радно 

ангажованих лица, оспособљених за безбедан и здрав рад, који су у вези са јавном 

набавком од којих најмање: 

4.1. један дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер са 

лиценцом ИКС 400 или 410 или 411, који ће бити одговоран извођач грађевинских 

радова, 

 4.2. 1 дипломирани инжењер грађевине, са лиценцом 410 или 411, 

4.4. 1 дипломирани инжењер машинства, са лиценцом 430 

4.7. једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о 

положеном стручном испиту o практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 



Пошто тражите и под тачком 4.1 и 4.2 грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411, 

интересује нас да ли је у питању грешка или треба да доставимо доказ за два грађевинска 

инжењера са лиценцом 400 или 410 или 411. 

 

Одговор 2: Наручилац је већ исправио пропуст у пречишћеном тексту конкурсне 

документације и захваљује се на указивању на грешку. 

 

 

Питање бр. 3 (за тачку 4.4.): „Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, 

односно да ли  понуђач испуњава услов ако има запослено или радно ангажовано лице 

машински инжењер са лиценцом 830-одговорни извођач машинских инсталација, која по 

опису делатности обухвата  радове као лиценца 430?“ 

 

Одговор 3: Наручилац је већ  изменио конкурсну документацију тако да се прихвата и 

лиценца 830. 

 

Питање бр. 4 (за тачку 4.7): „ Интересује нас да ли понуђач испуњава услов, ако  има 

ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике 

Србије, што је дозвољено у складу за Чл. 37. Закона о безбедности и здравља на раду.“ 

 

Одговор 4: Нажалост, према Закону о јавним набавкама, кадровски капацитет се може 

испунити само помоћу лица која су ангажована на начине прописане Законом о раду. 

Једини начин да се кадровски капацитет испуни преко правног лица или предузетника је 

помоћу заједничке понуде са тим правним лицем или предузетником.   

 

Захтев за измену конкурсне документације број 5: заинтересовано лице је захтевало 

да се из додатних услова избрише стандард ISO 22301 јер заитересовано лице сматра да 

наведени стандард поседује јако мали број лица, те да стандард није у логичкој вези са 

предметом набавке, посебно јер ни Наручилац не поседује наведени стандард, и 

напомиње да ће поднети захтев за заштиту права уколико се спорни стандард не 

избрише.                                                                                                                                                                                                   

 

Одговор 5: На веб сајту Института за стандардизацију, предметни стандард носи 

следећи опис: „Безбедност и отпорност - Системи менаџмента континуитетом 

пословања. Овај документ специфицира захтеве за примењивање, одржавање и 

побољшавање система менаџмента ради заштите, смањења вероватноће дешавања, 

припреме за одговор на поремећаје, одговор и опоравак од поремећаја када се они појаве. 

Захтеви специфицирани у овом документу су генерички и предвиђени су да буду 

применљиви на све организације или њихове делове, без обзира на врсту, величину 

и природу организације. Обим примене ових захтева зависи од окружења у којем 

организација ради, као и њене комплексности.“ 

Већ из наведеног описа је јасно да је ово један ошти стандард који могу да испуне 

сви привредни субјекти уколико то желе. Са друге стране, из цитираног описа се види да 

се стандард бави могућношћу и унапређењем способности да понуђач и током одређених 

поремећаја настави да обавља своју делатност, односно изводи предметне радове. 

Способност извођача да настави да ради и у вандредним околностима је постала посебно 

значајна после искуства пандемије и ванредног стања које је укинуто тек пре неколико 

дана. Сматрамо да су ванредне околности показале колико је отпорност на поремећаје 



неопходна и учиниле предметни стандард потребнијим и актуелнијим него раније, те се 

захтев заинтересованог лица не прихвата. 

 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације, не значи да није отворена за указивање на нејасноће 

или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за конструктивне предлоге 

за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило што више квалитетних 

понуда, али да ти предлози морају бити образложени и поткрепљени аргументима. 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки 

захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком 

оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-7/2020 


