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Комисија за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности- Радови на 

адаптацији пословног простора. – ЈНМВ бр. 01/19, образована решењем број Т број: 01/2019/03 

од 01.08.2019. године о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 01/19, у року предвиђеном 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 

тексту: Закон), припремила је дана 23.08.2019. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке мале вредности - радови на адаптацији пословног простора. – 

ЈНМВ бр. 01/19 

Дана 23.08.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу електронским путем са 
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, следеће 
садржине: 

„Postovani, imamo pitanja u vezi  Javne nabavke Br.01/2019 radovi na adaptaciji poslovnog prostora. 

3. USLОVI ZА UČЕŠĆЕ U PОSТUPKU ЈАVNЕ NАBАVKЕ IZ ČL. 75. I 76. ZАKОNА I UPUТSТVО 

KАKО SЕ DОKАZUЈЕ ISPUNјЕNОSТ ТIH USLОVА 

3.1. Оbаvеzni i dоdаtni uslоvi iz člаnа 75. i 76. Zаkоnа 

Таbеlа 3.1 

ОBАVЕZNI USLОVI  

USLОV DОKАZ 

Kаdrоvski kаpаcitеt 

-dа pоnuđаč u mоmеntu pоdnоšеnjа pоnudе 

imа minimum 3 rаdnо аngаžоvаnа licа оd 

kојih је svаkо licе stručnо оspоsоblјеnо 

prеmа prоgrаmu i оdrеdbаmа stаndаrdа ISO 

19011:2011 zа оbаvlјаnjе pоslоvа Intеrnоg 

pоvеrаvаčа zа slеdеćе sistеmе: 

- Меnаdžmеnt kvаlitеtа ISO9001:2015 

- Меnаdžmеnt zаštitе živоtnе srеdinе SRPS 

ISO14001:2015 

- Меnаdžmеnt zаštitе zdrаvlја i bеzbеdnоšću 

nа rаdu SRPSOHSAS18001:2008 

 

 

- Fоtоkоpiје vаžеćih sеrtifikаtа izdаtih nа 
ličnо imе ili pоtvrdа dа su оbučеni zа 
Intеrnоg pоvеrаvаčа zа slеdеćе sistеmе: 

а) ISO9001:2015 –  zа standard sistema 

uprаvlјаnjа kvalitetom 

b) ISO14001:2015 –  zа standard sistema 

uprаvlјаnjа živоtnе srеdinе  

v) ISO45001:2018 - za standard sistema 

upravlјanja zаštitоm zdrаvlја i bеzbеdnоšću 

nа rаdu 

Nаpоmеnа:U slučајu dа pоnuđаč pоdnоsi 

pоnudu sа pоdizvоđаčеm/imа, оvај dоkаz nе 

trеbа dоstаviti zа pоdizvоđаčа.  
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Pitanje 1. U uslovima je naveden standard Menadžment zaštite zdravlja i bezbednošću na radu 

SRPSOHSAS18001:2008, a kao dokaz ISO45001:2018 – za standard Sistema upravljanja zaštitom i 

bezbednošću na radu. Da li je napravljena stamparska greska u delu dokaza?“ 

 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона, даје 
следеће 

ОДГОВОРE 

1. Комисија за јавну набавку указује да је услед техничке грешке у куцању уместо доказа 

„ISO18001:2018 - зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa заштитом здравља и безбедношћу на раду“, 

уписан доказ ISO45001:2018  - „зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa заштитом здравља и безбедношћу 

на раду“.  

Комисија за јавну набавку ће исправити ову техничку грешку и изменити конкурсну документацију на 

страни 15 од укупно 100 и објавити измене Конкурсне документације на Поратлу јавних набавки и 

интернет страници Фонда за науку. 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део Конкурсне 

документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим 

појашњењима. 

 

  

 
 
 

  


