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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-72/17-02 

Дана: 14.08.2017. 

Ч а ј е т и н а  

  

 

Питања и одговори за ЈНМВ 20/17 услуге координатора за безбедност и здравље на 

раду у фази извођења радова за радове на изградњи панорамаске жичаре - гондоле на 

Златибору 

 

Питање 1: Да ли потенцијални понуђач, предузетник, испуњава додатни услов, 

кадровски капацитет, ако је предузетник, власник радње уједно и носилац уверења 

координатора за БЗНР у фази извођења радова. Доказ је уз уверење и извод из АПР-а 

из кога се јасно види да је предузетник лице које је и носилац траженог уверења? 

Одговор  1. Неопходно је да понуђач има у радном односу или ангажоване на други 

начин ( уговор о привремено повременим пословима, уговор о делу) најмање за цео 

период извршења конкретног уговора о јавној набавци следеће кадрове : 

 минимум једно лице које испуњава услове прописане „Уредбом о безбедности 

и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима“(сл.гласник 

РС бр.14/2009,95/2010) за обављање послова координатора за безбедност и 

здравље на раду у фази извођења радова. 

 

o Начин доказивања: 

 

Понуђач доставља : 

 Фотокопију уговора на основу ког је лице ангажовано код понуђача (ако је 

предузетник лице које поседује уверење доставља уверење и извод из АПР-а из 

кога се јасно види да је предузетник лице које је и носилац уверења о 

положеном  стручном испиту за обављање послова координатора за извођење 

радова које издаје Министраство за рад, запошљавање, борачка и социјана 

питања - Управа за безбедност и здрваље на раду) 

 Фотокопију дипломе којом доказује да испуњава услов из уредбе тј. да има 

најмање завршене студије првог степена (основне академске или основне 

струковне студије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, 

електротехничког и рачунарског инжењерства, инжењерства заштите животне 

средине и заштите на раду, машинског инжењерства или саобраћајног 

инжењерства, односно студије у трајању од најмање две године у одговарајућој 

области; 

 Фотокопију уверења о положеном  стручном испиту за обављање послова 

координатора за извођење радова које издаје Министраство за рад, 

запошљавање, борачка и социјана питања - Управа за безбедност и здравље на 

раду 
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- Потврду инвеститора о извршеним услугама 

Којом доказује да  има најмање три године радног искуства на пословима 

изградње објеката или пословима безбедности и здравља на раду. 

 

Питање 2: У којој форми, обрасцу, се доказује пословни капацитет, обзиром на то да 

образац није садржан у тендерској документацији. Да ли је могуће доставити потврде 

оверене од стране инвеститора коришћене за неке претходне ЈН истог типа? 

Одговор 2: Додатни услов, пословни капацитет, биће избрисан кроз измене и допуне 

конкурсне документације. А  потврда којом се доказује радно искуство може бити у 

форми коју одреди понуђач, али мора садржати податке о понуђачу односно лицу које 

је вршило послове,податке о  инвеститору, број, датум, вредност уговора без ПДВ-а, 

предмет уговора ( опис посла ), период вршења услуга, потпис и печат инвеститора.  

Нису прихватљиве потврде на којима је назначено да су за друге јавне набавке тј. за 

друге наручиоце. 

Питање 3:      У позиву за подношење понуда у тачки 8. пише да је ПОНУДА ЗА 

ЈНМВ 12/17 уместо 20/17 као што пише у наслову. 

Одговор 3: Биће исправљен број. Број ове јавне набавке је ЈНМВ 20/17. 

Питање 4:  На страни 7 треба обрисати целу тачку 5 јер за координатора за безбедност 

и здравље на раду у фази извођења радова није ништа од набројеног потребно тј. 

очигледна је грешка јер се ради о геодетским услугама. 

Одговор 4: Да, у питању је грешка. Биће обрисана тачка 5, на страни 7. 

Питање 5: На страни 3, тачка 2. конкурсне документације пише да “послове 

координатора може да обавља лице које испуњава услове….” Треба изменити у 

“послове координатора може да обавља физичко лице које испуњава услове….”јер 

тако прописује поменута Уредба.Управо због овога, на тендер су могла бити позвана и 

физичка лица која имају уверење за координатора за безбедност и здравље на раду у 

фази извођења радова. 

Одговор 5: Конкурсна докуметнација се позива на „Уредбу о безбедности и здрављу 

на раду на првременим и покретним градилиштима („СГРС“ бр.14/09 и 95/10) у којој 

се израз лице односи на физичко лице што се јасно види из текста уредбе: 

Члан 3. 

Поједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће значење: 

5) координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова (у даљем 

тексту: координатор за извођење радова), јесте физичко лице које инвеститор, 

односно заступник инвеститора писменим актом одреди да, у току извођења радова, 

обавља послове из члана 13. ове уредбе; 
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Члан 6.  

За координатора за извођење радова може бити одређено лице које има: 

1) најмање завршене студије првог степена (основне академске или основне струковне 

студије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и 

рачунарског инжењерства, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, 

машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства, односно студије у трајању од 

најмање две године у одговарајућој области; 

2) положен стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова у 

складу са овом уредбом и 

3) најмање три године радног искуства на: 

(1) пословима изградње објеката или 

(2) пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова. 

Запослени код извођача радова не може бити одређен за координатора за извођење 

радова. 

Питање 6: На страни 7 у вези довољног пословног капацитета правилније би било да 

пише да је “...понуђач у последње три године ангажовао координатора за безбедност и 

здравље на раду у фази извођења радова који је минимум једном квалитетно извршио 

услугу.” Погледајте тачку два мог дописа. 

Одговор 6: Наведени додатни услов биће избрисан кроз измене и допуне конкурсне 

документације. 

 

Питање 7: На страни 16 у тачки 5.15 пише да “За део реализације који се односи на 

2018.годину реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених 

финансијским планом наручиоца за 2018.У супротном уговор престаје да важи без 

накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

наручиоца.” Тако пише и у МОДЕЛУ УГОВОРА у члану 3 став 5. Да ли то значи да 

постоји ризик за Понуђача да му неће бити плаћене извршене услуге или ће 

Наручилац посла оставити градилиште без координатора за безбедност и здравље на 

раду у фази извођења радова, што је противзаконито у случају оваквог градилишта? И 

шта се у том случају дешава са меницом Понуђача? Појасните! 

Одговор 7: Конкурсна докуметнација на страни 16 у тачки 5.15.као и модел уговра ће 

бити измењена тако што ће наведена клаузула бити обрисана јер се она у складу са 

буџетскм системом односи на уговоре који се закључују у једној буџетској години а 

природа обавезе је таква да се преносе и у следећу под условом да није обезбеђен 

целокупна износ средстава за реализацију уговора. Како је финансијским планом 

наручиоца за 2017 год. опредељен целокупан износ за реализацију предметне набавке 
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и као такав се преноси и у наредну буџетску годину и нови финанасијски план као 

преузета обавеза, то не постоји основ за овакав захтев у конкурсној докуметнацији и 

моделу уговора. 

Питање 8: На страни 16 у тачки 5.16 као и у МОДЕЛУ УГОВОРА нигде не пише 

колико дана траје давање уговорене услуге тј. колико дана је Наручилац посла 

уговорио са извођачима радова да трају исти. Такође, Наручилац посла није 

дефинисао динамику обиласка градилишта ( колико пута у радно недељи?) од стране 

координатора што, сложићете се, битно утиче на цену ангажовања истог. Дакле, 

колико радних дана или за који временски период се тражи услуга координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова? 

Одговор 8:  Анексом  уговора о извођењу  радова на изградњи гондоле на Златибору 

са пратећим објектима по систему „кључ у руке“ - Партија 1 закљученим између 

Општине Чајетина и МПП „Јединство“ Севојно,број: 404-167-8/1/15-02 датум 

:18.08.2016.год. дефинисан је рок за извођење радова  који изонси 314 дана од 

добијања грађевинске дозволе.Услуге координатора за безбедност и здравље у на раду 

у фази извођења радова подразумевају извршење услуга током целог процеса 

изградње предметног објекта  а цена подразумева паушални износ који ће наручилац 

исплатити даваоцу услуга .  

Конкурсна докуметнација у наведеном делу ће бити измењена 

Питање 9: На страни 18 тачка 5.22 спомиње се методологија пондера а конкурсна 

документација није израђена по тој методологији. 

Одговор 9: Биће измењен тај део конкурсне документације. Након измена гласи: 

5.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 

уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако 

понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

Питање 10: На 33 страни у МОДЕЛУ УГОВОРА пише да је предмет уговора : 

геодетске услуге. Исправите грешку. 

Одговор 10: Биће измењен тај део уговора. 

Питање 11: На 34 страни у МОДЕЛУ УГОВОРА у члану 3 се спомиње процењена 

вредност јавне набавке. Да ли откривате тај податак пре отварања понуде? 
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Одговор 11: У складу са чл.  61. став 2 ЗЈН Наручилац није дужан да објави процењену 

вредност јавне набавке. 

 

Питање 12: На 34 страни у МОДЕЛУ УГОВОРА у члану 4 недостаје временски рок 

извршења услуге по месецима/данима као и рок трајања самог уговора тј.изградње 

гондоле што је основа уговора у складу са Законом о облигационим односима. 

Одговор 12: НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА 

Питање 13: С обзиром да се гондола гради фазно, потребно је уговором дефинисати 

да укупно ангажовано време координатора јесте време проведено на градилишту а 

градња по фазама може знатно дуже да траје тј.са прекидима до почетка следеће фазе. 

Одговор 13: Анексом  уговора о извођењу  радова на изградњи гондоле на Златибору 

са пратећим објектима по систему „кључ у руке“ - Партија 1 закљученим између 

Општине Чајетина и МПП „Јединство“ Севојно,број: 404-167-8/1/15-02 датум 

:18.08.2016.год. дефинисан је рок за извођење радова  који изонси 314 дана од 

добијања грађевинске дозволе.Услуге координатора за безбедност и здравље у на раду 

у фази извођења радова подразумевају извршење услуга током целог процеса 

изградње предметног објекта  а цена подразумева паушални износ који ће наручилац 

исплатити даваоцу услуга .  

 

Питање 14: Због чега је у оквиру обавезних услова (из члана 75. Закона о јавним 

набавкама) наведена потреба достављања лиценце за рад геодетске организације и 

геодетске лиценце, према Правилнику о лиценцама за рад геодетске организације и 

геодетској лиценци, а у оквиру додатних услова лиценца за обављање послова 

координатора за безбедност и здравље на раду? Очекивали смо да наведени додатни 

услов буде наведен као обавезни, евентуално да ова два услова – замене места. 

Одговор 14: У питању је грешка. Биће обрисана тачка 5, на страни 7. 

 

 


