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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Одељење за планирање инвестиције и развој 

Број: VIII-02 404-41/2020 

Б а р а ј е в о 

 

 

Предмет:  Одговори на питања  за ЈН бр. VIII-02 404-41/2020 - Грађевински радови на 

реконструкцији објекта О.Ш „Кнез Сима Марковић“  издвојено одељење Баћевац-  у 

складу са чланом 63. став 2.,3. и 4. ЗЈН-а. 

 
Питање бр. 1.: 

Финансијски капацитет тј. Доказ потврде о изведеним радовима, квалитет урађеног и рок кад 
напомињем ми смо били и Инвеститор и извођач, да ли постоји неки документ који би био 
валидан за тендерску документацију? 

Одговор питање бр.1 

Свако заинтересовано лице може  у складу са члановима 80. и 81. ЗЈН, као и одредбама 

конкурсне документације на стр. 17,18/122 у тачкама 6. и 7. ЗЈН може поднети заједничку 

понуду или понуду са подизвођачем  како би испунио прописане услове. Презицизно су 

дефинисани сви услови како обавезни тако и додатни и уједно прописани начини 

доказивања за исте на странама 10-14/122  конкурсне документације бр. VIII-02 404-

41/2020  радови на реконструкцији објекта О.Ш „Кнез Сима Марковић“  издвојено 

одељење Баћевац. Уколико је понуђач истовремено био извођач и инвеститор извођења 

радова референтог објекта услов да је извео предметне радове доказује достављањем 

Решења о употребној дозволи за референтни објекат или Записника комисије за технички 

преглед референтног објекта или Записника комисије за преглед техничке исправности, 

безбедности и сигурности изведених радова или Записника о квалитативном прегледу и 

пријему изведених радова на референтном објекту, из којих се недвосмислено може 

установити да је понуђач извео предметне радове на објекту.  

Питање бр.2.: 

Објекти јавног карактера? да ли ту спадају и стамбени објекти? 

Одговор питање бр.2 

 
У смислу Правилника о садржини ,начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта("Службени гласник РС" бр.73/19). 

Тумачењм одредби  правилника објекти јавне намене, односно јавног карактера  јесу: школе, 
вртићи, домови здравља.....Дакле  не и стамбени објекти. 
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Услови  и докази за пословни капацитет су сатавни део конкурсне документације бр. VIII-

02 404-41/2020   и описани на страни 10-11/122 исте. 

 
Питање бр. 3.: 

 

Да ли је довољан Уговор о делу за поједине позиције радника, јер је он сам по себи у складу са 

законом о доприносима за обавезно социјално осигурање? 

 

Одговор питање бр.3 

 

За кадровски капацитет је такође све наведено у оквиру горе поменуте конкурсне док. 

Иначе Уговор о делу је рад ван радног односа, који послодавац може да закључи са другим 

лицем. То је врста, односно тип уговора где радник нема статус запосленог. 

  

Уговор о делу се закључује са радником за једнократно обављање посла који ће бити 
реализован уз договорену надокнаду. Новац који радник прими за обављен посао нема 

третман зараде већ уговорене накнаде, која је исто опорезована. Ангажовани радници 
примају уговорену накнаду за свој рад која је опорезована порезима и доприносима и 

обавезно морају бити плаћени. То су: 
порез на доходак грађана, доприноси за ПИО, доприноси за здравствено и социјално 

осигурање. 

За плаћене порезе и доприносе нужно је доставити доказ. 

 
Питање бр. 4.: 

Пошто је тражен ОХСАС 18001 а ми имамо 45001 који су исти по захтевима безбедности на 
раду. Да ли је он довољан? 

 
Одговор питање бр.4 

 

У току 2018. године је објављен нови стандард за систем менаџмента заштитом 

здравља и безбедношћу на раду – ИСО 45001. Нови стандард ИСО 45001:2018 је 

заменио постојећи ОХСАС 18001.  Прелазак на сертификацију по новом стандарду  је три 
године од објаве ISO стандарда, што значи до 11. марта 2021. године. 

 
Питање бр. 5.: 

Из предмера и предрачуна поз 5.5 
Набавака материјала, транспорт и израда подлоге од перлитног термоизолационог бетона 
Супербет 3 или слично д=3-5 цм. Подлога мора бити чиста, отпрашена и одмашћена. Ради 
побољшања прионљивости пре наношења перлитног бетона по подлози разлити цементно 
млеко. Уградњу вршити разастирањем бетонске масе и равнањем. По ободу оставити 
дилатациони жљеб. По уградњи прописно штитити и неговати до очвршћавања.  

За ову позицију контактирали смо произвођача супербет 3 из Зрењанина и тренутно се не 
производи, нашли смо замену у фирми Рофикс и у контакту са технологом поменуте фирме то 
је и сувише мекана подлога да би на њу ишли завршни слојеви као керамика, паркет итд, јер 
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то је само термоизолациони материјал преко кога обавезно мора ићи неки чвршћи материјал 
нпр. цеметна кошуљица а она тендером није обухваћена. 

Питање је да ли може доњи слој да буде стиропор а преко њега цеметна кошуљица па 
керамика или паркет? 

Одговор на питање бр. 5 

Потребно је извести радове тако да они буду огговарајућег квалитета и нужно је користити   

материјал одређених техничких карактеристика које су захтеване тендерском 

документацијом. У оквиру наведене позиције у складу са чланом 72. ЗЈН-а  тражени 

материјал одређеног произвођача праћен је речју или слично. 

Питање бр. 6.: 

У предмеру и предрачуну у самом тендеру налази се позиција  у оквиру „Пројеката 

Архитектуре“, позиција 13.6. наводи се „Набавка и обележавање спортског терене, у 
складу са пропозицијама , количина два комплета. Није наведено за које спортове се врши 

обележавање? 
Врста и број спортова, одређују и цену коштања материјала и рада. Те Вас молимода нам 

тачније појасните о којим спортовима се ради. 
 

Одговор на питање бр. 6 

Спортови су кошарка и мали фудбал. 


