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ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 7/2020  

 

 

На страни 19/65 у делу који гласи: 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет)  радно  ангажованих, који су оспособљени за 

безбедан рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање пореза  и доприноса, у 

складу са законским обавезама  

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на 

раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за 

обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно 

или физичко лице. 

 Да понуђач има 3 лица која су обучена за рад у близини или присуству напона 

Доказ:   

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да 

су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање, Обрасци О6 у 

складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за сва лица. 

- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из појединачне 

пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који је послодавац у 

законској обавези да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је то 

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

Овим правилником прописују се услови за издавање лиценци: 

1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду; 

        2) правном лицу и одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме 
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На страни 20/65 у делу који гласи: 

за рад и испитивања услова радне околине. 

 

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду може се издати на захтев правног 

лица или предузетника, под условом да правно лице, односно предузетник има у радном 

односу најмање два запослена на неодређено време са пуним радним временом који имају 

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-

математичких наука или медицинских наука, положеним стручним испитом о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и најмање три године 

радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду, односно заштите на раду и ако 

оснивачу или са њим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у 

смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са законом није одузета у 

претходне три године. 

 

-Потврда од надлежне установе за лица обучена за рад у близини или присуству напона 

 

 

 

 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

8. 

Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да понуђач располаже са минимум 3 (три) возила у својини или закупу. 

Доказ:  

-Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних 

дозвола у прилогу. 

-Уколико Понуђач изнајмљује возила, или су возила купљена на лизинг доставља и копију 

уговора о закупу или лизингу.  

-   Да понуђач располаже са минимум: 

- 50 (педесет) усисивача 

- 5 (пет) комбимат машина 

- једну монтажно демонтажну скелу висине од најмање 7m са важећим атестом и 

атестираном опремом за рад на висини. 

Доказ: Изјава о непходном техничком капацитету са основним подацима адреса, место, бр. 

тел.  

Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са стањем на дан 

31.12.2019. године са јасно назначеним позицијом на којој се налази предметна опрема - 

средство за рад (маркером или оловком означено), или фотокопију фактура по којима је 

набавка опреме извршена.  

За опрему која се користи по другом основу доставити уговор о закупу или слично.  

За опрему за коју је потребан атест доставити копију важећег атеста. 

9. 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет)  радно  ангажованих, који су оспособљени за 

безбедан рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање пореза  и доприноса, у 

складу са законским обавезама  

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље 

на раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за 

обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању 

правно или физичко лице. 

Доказ:   

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да су 

запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање, Обрасци О6 у 

складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за сва лица. 

- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из појединачне 

пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који је послодавац у 

законској обавези да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је 

то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Овим правилником прописују се услови за издавање лиценци: 

1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду; 

2) правном лицу и одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме 
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 за рад и испитивања услова радне околине. 

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду може се издати на захтев 

правног лица или предузетника, под условом да правно лице, односно предузетник има у 

радном односу најмање два запослена на неодређено време са пуним радним временом који 

имају стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-

математичких наука или медицинских наука, положеним стручним испитом о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и најмање три године 

радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду, односно заштите на раду и 

ако оснивачу или са њим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу 

у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са законом није одузета 

у претходне три године. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са којим 

ће закључити уговор о јавној набавци да доставе на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 

бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 

3) Закона, сходно члану 78. Закона. 

  

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет - страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе.  
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