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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  

 
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

Набавка семафора и израда инвестиционо-техничке документације и изградњу светлосних 
сигнала на раскрсници улица Филипа Кљајића и Марка Радуловића, Саве Ковачевића и Вука 
Караџића / трга Јована Цвијића, Миодрага Борисављевића и Пашићеве / трга Јована Цвијића, 

Слободана Пенезића и Бањске у Лозници, број 36/2020 
�

�

ПИТАЊЕ: 

1. У додатним условима наручилац је захтевао стандард OHSAS 18001 . Указујемо 

наручиоцу да је стандард OHSAS 18001 замењен стандардом ISO 45001 (Институт за 

стандардизацију Србије 5. априла 2018. године објавио је стандард ISO 45001:2018) па 

вас молимо да ускладите документацију. 

ОДГОВOР : 

 Потребно је да  понуђач у пословању примењењује стандарде квалитета и да 
поседује важећи сертификат о испуњености захтева стандарда, и то: 

а) SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом); 

б) SRPS ISO 14001:2005(систем менаџмента заштитом животне 
средине); 

в) ISO 45001 (систем управљања заштитом и безбедношћу на раду); 

г) SRPS A.L2.002:2015 за област физичка заштита објеката, лица, 
јавних скупова , менаџмент из контролног центра и копија. Извештаја 
о контролисању у области физичке заштите објеката и област 
менаџмента из контролног центрa. 

д)� ISO 27001:2013 (систем менаџмента безбедношћу информација) 

ђ)�SRM 8000 (систем менаџмента друштвеном одговорношћу) 
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е)�ISO 22301:2012 (систем менаџмента континуитетом пословања) 

ПИТАЊЕ�

2. Наручилац је у додатним условима кадровског капацитета навео „уговор о делу“. 

Напомињемо да уговор о делу може да се закључи само за послове који су ван 

делатности послодавца а што значи да ти послови не спадају ни у споредну нити у 

претежну делатност послодавца, тако да у конкретној јавној набавци исти уговор не 

може представљати валидан доказ испуњености услова кадровског капацитета. 

Републичка комисија за заштиту права је заузела исти став у многобројним 

решењима. Потребно је да измените документацију. 

 ОДГОВОР: Брише се уговор о делу.  
Понуђач у оквиру испуњености кадровског капацитета може  ангажовати раднике  (у смислу 
Закона о раду – ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - 
одлука УС)  који ће радити на извршењу предметне јавне набавке. 

�

3. У појашњењима од 29.05.2020. у одговору на питање редни број 24 наручилац је навео да 

се у погледу испуњености кадровског капацитета додаје и 1 лице са лиценцом 410. Међутим, 

како наручилац није објавио измену конкурсне документације у делу кадровског капацитета 

нејасно је да ли треба или не треба 1 лице са лиценцом 410.�

ОДГОВОР: У погледу испуњености кадровског капацитета потребно је ангажовати  
1 лице са лиценцом 410  - у скалду са Законом ораду. 

�

�

 
 
 

 
                              Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                                      Слађана Томићевић                                               

 
Одговори на питања представљају саставни део конкурсне документације. 
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


