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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг 

број 01-404-33/2017  од  07.09.2017.године-  „Извођење радова на  енергетској санацији постојећег 

објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику , сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ  

ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА  ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  „ВИЛА“ У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-33/2017 

 

 

              Дана 23.10.2017.године примили смо мејлом  дописе којимa се траже  додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -  „Извођење радова на  енергетској 

санацији постојећег објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“  ,у оквиру  

којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ У Вашем одговору који сте објавили 20.10.2017. године на питање бр.2 постављено 

од стране потенцијалног понуђача, дали сте одговор да понуђач не испуњава услов ако има 

ангажовано правно лице за обављање послова и безбедности и здравља на раду. 

Овим путем указујемо Вам на недостатке и неправилности у конкурсној документацији као и то да 

сте поступили супротно Члану 37 закона o безбедности и здравља на раду и супротно Члану 76 

став 6 Закона о јавним набавкама. 

По Члану 37 закона о безбедности и здрављу на раду (који вам достављамо у прилогу) јасно стоји 

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.  

 

        С обзиром да сте у конкретном случају поступили супротно одредби члана 76. став 6. ЗЈН, а 

овим путем Вам указујемо и на надостатак и неправилности у конкурсној документацији, 

предлажемо и захтевамо, да извршите измене конкурсне документације у делу који се односи на 

додатни услов за кадровски капацитет тако да ће за наручиоца бити прихватљиво да Понуђач 

може да 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. 

Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу 

лиценцу, као и Одлуку о одређивању лица за безбедност и здравље на раду са копијом лиценце за 

наведено лице.  



      У супротном бићемо принуђени да остварујемо права преко комисије за заштиту понуђача у 

поступцима јавних набавки? 

 

Питање 2.  „  Молимо наручиоца да појасни одговор на питање 2од19.10.2017 у коме наводите да 

је за нарудиоца неприхватљиво да понуда има ангажовано ПРАВНО ЛИЦЕ за обављање послова 

безбедности издравља на раду. 

Закон о БЗР допушта такву могућност и до сада ниједан наручилац није одбијао понуду као 

неприхватљиву, а нароиито из разлога што то правно лице има запослено лице са уверењем о 

стручној оспособљености за обављање послова БЗР. 

     Молимо Вас да измените ваш захтев у погледу ангажовања лица за безбедност и здравље на 

раду јер је у колизији са осталим позитивним законским прописима.“ 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку -   „Извођење радова на  енергетској 

санацији постојећег објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“ , доставља додатне 

информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

 

На питање број 1. и 2. 

          Узимајући у обзир одредбе члана 37. Закона о безбедности и  здрављу на раду  („Сл. гласник 

РС“ бр.101/2005 и 91/2015) и примедбе потенцијалних понуђача које су упућене путем мјела дана 

23.10.2017.године у виду Захтева за додатним информацијама или поајшњењем конкурсне 

документације ЈН бр.01-404-33/2017- „Извођење радова на  енергетској санацији постојећег 

објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“   , Наручилац прихвата напред  наведене 

примедбе везане за  одговор бр.2 од 19.10.2017.године,  а у вези са  питањем  које је упућено путем 

мејла дана 18.10.2017.године „  Да ли понуђач испуњава услов, односно да ли је за наручиоца 

прихватљиво ако понуђач има ангажовано правно лице за обављање послова безбедности и 

здравља на раду,  а које има лиценцу и лице са уверењем о стручној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду?” 

          Из  напред наведеног произилази да понуђач  испуњава услов  ако има ангажовано или 

физичко или  правно лице (наступа као група понуђача или извршење повери подизвођачу у 

складу са Законом о јавним набавкама)  за обављање послова и безбедности и здравља на раду и 

понуда ће бити прихватљива. 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 
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