
 

Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-56-26/2018 
Дана: 28.02.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs  
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке радова бр.ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима  

 
Дана 27.02.2019. године Општинска управа општине Нови Кнежевац, као Наручилац, путем 
електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и појашњењима 
заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, који гласи:  
 
Питања: 
  

1. Као додатни услов пословног капацитета захтевате да је понуђач у претходних шест 
година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у 
укупној вредности од најмање 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на 
извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова 
(водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, 
адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, 
стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). Од тога, најмање један се односи на 
извођење грађевинско-занатских радова на санацији објекта споменика културе који 
је под заштитом државе у смислу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 
71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. Закон). Да ли су за грађевинско-занатске 
радове на објекту споменика културе прихватљиви искључиво радови на санацији? 
 

2. У оквиру непходног кадорвског капацитета између осталог захтевате да понуђач има 
ангажовано најмање једно лице за безбедност и заштиту на раду са положеним 
стручним испитом. Закон о безбедности и здрављу на раду не познаје појам “лице за 
безбедност и заштиту на раду”, с обзиром да је у члану 4. став 1. тачка 17) наведеног 
Закона дефинисан појам “лице за безбедност и здравље на раду”. Молимо Вас да 
наведени услов ускладите са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду. 
 

3. Као доказ за једно лице за безбедност и заштиту на раду захтевате фотокопију уговора 
о раду, М-А образац и фотокопију потребне лиценце – сертификата, уколико је лице 
запослено на неодређено време код понуђача.  Уколико лице за безбедност и заштиту 
на раду није у сталном радном односу код понуђача, доставља се доказ о радном 
ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обавлјању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М 
образац у складу са законом о раду, односно законом о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима 
безбедности и здравлја на раду доставља се уговор о пословно – техничкој сарадњи, 
фотокопија уговора о раду, М-А образац и фотокопија потребне лиценце – 
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сертификата.  Скрећемо Вам пажњу да је чланом 37. став 4. Закона о безбедности и 
здрављу на раду прописано да за обављање послова безбедности и здравља на раду 
послодавац може да одреди једног или више од својих запослених или да ангажује 
правно лице, односно предузетника који имају лиценцу. На основу наведене одредбе 
Закона произилази да Понуђач не може ангажовати лице за безбедност и здравље на 
раду ван радног односа. У складу са наведеним, молимо Вас да конкурсну 
документацију ускладите са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду и 
Закона о раду и да онемогућите ангажовање лица за безбедност и заштиту на раду на 
основу уговора о раду ван радног односа. 
 

4. У спецификацији радова, на страни 77, у оквиру позиције 14.04. фасадерских радова 
предвиђена је монтажа и демонтажа 1.100 м2 металне цевасте фасадне скеле, као и да 
се целокупна површина секле покрива јутаним или ПВЦ засторима. У оквиру 
додатних услова техничког капацитета захтевате да понуђач располаже са само 500 
м2 фасадне алуминијумске или челичне скеле. Имајући у виду спецификацију радова 
молимо Вас да измените наведени додатни услов и захтевате да понуђач располажа се 
најмање 1.100 м2 цевасте фасадне скеле и исто толико застора за скелу. 
 

5. У спецификацији радова, на страни 82, у оквиру позиције 2.02. земљаних радова 
водовода и канализације предвиђен је ископ 130,02 м3 природно влажне земље 
дубине до 1,5 м. Такође, на страни 90, у оквиру позиције 8.01. септичке јаме 
предвиђен је ископ 443,69 м3 широког ископа природно влажне земље дубине 3,35 м 
са косим странама и равним дном.  Молимо Вас да у складу са спецификацијом 
радова у оквиру додатног услова техничког капацитета додате захтев да понуђач 
располаже са најмање једном комбинованом грађевинском машином неопходном за 
ископ потребне количине земље. 
 

6. С обзиром да је у овкиру позиције 8.01. септичке јаме предвиђено набијање подтла 
вибронабијачем до максималне збијености, указујемо Вам да у оквиру додатног 
услова техничког капацитета додате и захтев да понуђач располаже са најмање једним 
вибронабијачем (виброжабом). 
 

7. У конкурсној документацији у поглављу III на страни 7. као и у моделу уговора у 
члану 5. став 2. дефинисани су услови у погледу рока за завршетак радова где између 
осталог наводите да је Надзор дужан да Извођача радова уведе у посао 10 дана од 
потписивања Уговора уколико није другачије договорено.  Скрећемо Вам пажњу да је 
чланом 148. Закона о планирању и изградњи, дефинисано да инвеститор подноси 
пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења 
радова. Такође, према члану 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 
привременим и покретним градилиштима, инвеститор (у случају када је планирано 
трајање радова дуже од 30 радних дана и истовремено ради више од 20 запослених 
или планираним обимом радова обухваћено више од 500 лица или дана), подноси 
пријаву градилишта надлежној инспекцији рада 15 дана пре почетка радова. На 
основу свега наведеног, молимо Вас да извршите исправку у конкурсној 
документацији као и у моделу уговора, те да рок за увођење у посао ускладите са 
важећим законским прописима. 

 
 
 
 
 
 



 

Одговори: 
 

1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. У том смислу биће 
извршена измена конкурсне документације. 
 

2. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. У том смислу биће 
извршена измена конкурсне документације. 

 
3. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. У том смислу биће 

извршена измена конкурсне документације. 
 

4. Комисија за јавну набавку заузела је став да дефинисан минимални технички 
капацитет остане непромењен. 

 
5. Комисија за јавну набавку заузела је став да дефинисан минимални технички 

капацитет остане непромењен. 
 

6. Комисија за јавну набавку заузела је став да дефинисан минимални технички 
капацитет остане непромењен. 

 
7. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. У том смислу биће 

извршена измена конкурсне документације. 
 

 
  

 
 

 
                                                                                                             Комисија 

                                                     м.п.  
                                                                                                             за јавну набавку 

                                                 


