ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 14/19-2:
14.06.2019.
1. Питање: На страни 9 од 74 у тачки 1. Технички капацитет тражи се: Технички капацитет.
Конкурсном документацијом се захтева најмање 1 (један) камион носивости минимум до
3,5 тона. Да појаснимо, ако се у реченици наводи „минимум то“ значи да је то најмања
вредност коју дати податак може да има. А када је наведено „до“ то значи да је то највећа
вредност коју дати податак може да има. Појам минимум и предлог до по значењу
искључују један другог. Шта је Наручилац захтевао конкурсним документацијом:камион
носивости минимум 3,5 тона (значи камион носивости 3,5 тона и веће) или камион
носивости до 3,5 тона (значи камион носивости 3,5 тона и мање)?
Одговор: Као што стоји на страни 9/74 конкурсне документације, Наручилац је захтевао да
понуђач у време подношења понуде поседује теретно возило носивости до 3,5 тона.
2. Питање: На страни 9 од 74 у тачки 2. Кадровски капацитет тражи се:Од понђача се
захтева да у време подношења понуде има следећа радно ангажована лица у складу са
Законом о раду:
Минимум 1 запослени са уверењем о положеном стручном испиту за послове заштите од пожара
Минимум 1 запослени за безбедност и здравље на раду.
У складу са Законом о јавним набавкама – Прилог 3, САДРЖИНА ОГЛАСА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ, Б- Позив за подношење понуде у отвореном поступку, између осталог како је
наведено, треба да садржи:
5) за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке;
Ознака 45454000-4 је ознака за радове на реконструкцији, а ознака за класификације из делатности
( Ф- Грађевинарство) у позиву за подношење понуда није наведена.
Потенцијални понуђачи за ову јавну набавку су регистровани за послове из делатности
грађевинарства. Како по правилу нису регистовани и за послове безбедности и здравља на раду и
противпожарне заштите од њих се не може захтевати да имају:
Минимум 1 запослени са уверењем о положеном стручном испиту за послове заштите од пожара
Минимум 1 запослени за безбедност и здравље на раду.
У Закону о безбедности и здрављу на раду ( „СЛ. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 –
др. закон) у делу В ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗГРАВЉА НА РАДУ у
Члану 37 став 4 се наводи: За обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац може
да одреди једног или више својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника
који имају лиценцу (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).
У Закону о заштити од пожара ( „СЛ. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.
закони)
-У Члану 25 (Ангажовање правног лица за обављање послова) се наводи:
За обављање послова из члана 24 (Организовање заштите од пожара према угрожености од
пожара) може се уговором ангажовати привредно друштво односно друго правно лице које
испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства за обављање тих послова.
Закон даје могућност да се за обављање послова заштите од пожара може ангажовати друго
правно лице које има одговорајуће овлашћење Министарства унутрашњих послова. Треба
напоменути да закон прописује додатне обавезе као што су системи за откривање, јављање и
гашење пожара за одређене објекте (објекти високоградње, школе, здравствене установе културе
итд.) или технолошке процесе (процеси у којима се користе запаљиве материја, експлозиви, гасови

итд.).Свакако једна од најважнијих обавеза за послодавце јесте оспособљавање запослених из
области заштите од пожара. Основну обуку може обавити друго овлашћено правно лице, али и
лице које ради на пословима заштите од пожара.
Молимо наручиоца да у складу са претходно наведеним наводима измени конкурсну
документацију и да се као доказ о испуњености услова кадровског капацитета у делу
противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду призна и:
Уговор са правним лицем, односно предузетником који имају лиценцу за обављање послова за
безбедност и здравље на раду који има запослено лице са уверењем о положеном стручном испиту
за послове заштите од пожара и са уверењем о положеном стручном испиту за безбедност и
здравље на раду?
Одговор: Као што сте и сами навели за Прилог 3, САДРЖИНА ОГЛАСА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,
Б- Позив за подношење понуде у отвореном поступку, између осталог како је наведено, треба да
садржи: за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке. Самим
тим је довољно навести ОРН, што је Наручилац и учионио.
Даље, као што сте и сами навели Закон о безбедности и здрављу на раду, као и Закон о заштити од
пожара пружа могућност ангажовања другог правног лица али исто тако не искључује могућност
да послодовац из редова својих запослених има ангажована лица са захтеваним лиценцама.
Напомињемо да свако увођење другог правног лица у припрему понуде чини понуду са
подизвођем или заједничку понуду (чл 80. и чл 81. ЗЈН). Самим тим, на понуђачу остаје слобода
како ће се организовати и на који начин ће поднети своју понуду како би иста била прихватљива.

