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ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 1. за јавну набавку у отвореном поступку 

Чишћење просторија  ЈНОП/16 

           

 

Питањa: 

 

1. У вези доказа за финансијски капацитет, молимо вас за одговор, на који начин 

сте предвидели доказивање да над понуђачем није покренут поступак стечаја 

ликвидације нити претходни стечајни поступак?  

  

2. У вези доказа за пословни капацитет, молимо вас за појашњење-као доказ да је 

понуђач у претходне две године (2018. и 2019. год.) пружио услуге које су 

предмет јавне набавке у збирном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

понуђачи, уз изјаву о неопходном послобвном капацитету, имају избор да ли ће 

доставити потврде референтних купаца или копије уговора?  

  

3. У делу додатних услова техничког  капацитета, навели сте да понуђач располаже, 

између осталог, једном монтажно демонтажном скелом висине миниму 7 метара, 

а као доказ тражите важећи извештај или стручни налаз о периодичном прегледу 

и испитивању покретне скеле од стране надлежне институције.  

  

У вези са траженим доказом истакли бисмо следеће-  

  

Према Закону о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 

91/2015 и 113/2017 - др. закон), скела, као средство за рад, представља 

конструкцију која се привремено користи за рад и кретање запослених.   

Одредбом члана 6а Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 

и 101/2018), прописано је да је послодавац дужан да при коришћењу опреме за 

рад спроводи мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу општих мера и 

Прегледу мера при коришћењу опреме за рад, који као прилози чине саставне 

делове правилника.  

Сходно наведеном, тачком 5.3. Посебне одредбе у вези са коришћењем скела у 

оквиру Прегледа мера при коришћењу опреме за рад, утврђено је да у зависности 

од типа одабране скеле, стручно лице мора да изради пројекат монтаже, 

коришћења и демонтаже, као и да стручно лице које врши преглед и запослени 

који су укључени у преглед скеле, у том процесу морају користити пројекат за 

њену монтажу и демонтажу, укључујући писана упутства која су саставни део 

пројекта.   

  



Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018  даље: Уредба), 

Прилог 4 - Преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним 

градилиштима, Б. Посебне мере, тачка 6. Скеле и лестве, ближе утврђује да све 

скеле морају бити пројектоване, постављене и одржаване у складу са прописима, 

да се скеле морају прегледати и контролисати од стране стручног лица на 

градилишту, затим да се могу користити након израђеног прегледа и издатог 

одобрења за коришћење, као и да се прегледи и контроле врше:  - пре почетка 

коришћења, као и пре коришћења на новом месту рада после премештања,   

- у току коришћења у редовним временским размацима, и после било какве 

модификације, после дужег коришћења, после излагања лошем времену или 

потресима и било ком сличном утицају који би угрозио стабилност и чврстину 

скеле.   

Такође, према Уредби, посебне мере и нормативи заштите на раду на 

градилиштима који су прописани Правилником о заштити на раду при извођењу 

грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр. 53/97  даље: Правилник) примењују 

се уколико нису у супротности са мерама утврђеним у Прегледу мера за безбедан 

и здрав рад на привременим и покретним градилиштима (Члан 26. Уредбе).  

  

Одредбама чалнова 73., 74. и 75. Правилника, прописане су мере и нормативи 

заштите на раду које се односе на радне скеле. Те мере нису у супротности са 

напред наведеним превентивним мерама за безбедан и здрав рад које се односе на 

скеле, утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на привременим и 

покретним градилиштима.   

Наведеним одредбама Правилника, прописано је:   

- да се радном скелом сматра привремена, помоћна конструкција која носи радну 

платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 3,0 м 

и већој од подлоге, обавља рад и кретање запослених, ручни пренос или ручни 

превоз опреме, алата и грађевинског материјала, - да се радне скеле постављају, 

одржавају, користе и уклањају према прописаној техничкој документацији, 

односно пројекту скеле, чији је садржај прописан чланом 73. ст. 2. правилника, 

- да скеле које се састоје од типских елемената (типске скеле), осим пројекта 

скеле, морају да имају и потврду о техничкој исправности сваког типског 

елемента уграђеног у скелу, да се ти елементи обележавају и воде у посебној 

евиденцији у коју се уписују датуми и резултати извршених периодичних 

провера исправности у складу са упутством произвођача, као и да пре 

уграђивања у скелу, руководилац радова или од њега одређено одговорно лице 

(запослени), прегледа и одобрава уградњу исправних типских елемената,  

- да техничку документацију, односно пројекат скеле обезбеђује руковадилац 

радова извођача радова, да мора бити потписан од стране одговорног 

пројектанта и оверен, као и да се измена пројекта скеле може извршити само уз 

сагласност одговорног пројектанта;  

- да се пре употребе скела прегледа од стране комисије састављене од стручних 

лица (запоселних ) који утврђују да ли је скела изведена према техничкој 

документацији-пројекту скеле, а код типских скела да ли уграђени елементи 

испуњавају услове из упутства произвођача, затим да комисија о томе саставља 

записник који чини саставни део документације о скели, као и да комисију 

одређује руководилац радова, односно послодавац,  

- да се исправност скеле проверава повремено у току рада, најмање једанпут 

месечно, а нарочито после временске непогоде, после поправки, преперавки и 

премештања, да проверу врши руководилац радова или од њега одређено 



одговорно лице (запослени) који је дужан да резултат провере унесе у 

контролну књигу скеле, и   

- да се техничка документација скеле чува на градилишту до отпреме елемената 

скеле са градилишта.  

  

Одредбом члана 3. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и 

испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - 

испр., 114/2014 и 102/2015) утврђено је да се скеле не сматрају опремом за рад 

која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама од стране 

правног лица са лиценцом за обављање послова прегледа и провере опреме за 

рад.   

  

Свему сходно напред наведеном, може се закључити:   

1. да се скела поставља-монтира, одржава, користи и уклања према прописаној 

техничкој документацији, односно пројекту скеле,  

2. да скела не подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама 

од стране правног лица са лиценцом за обављање послова прегледа и провере 

опреме за рад,  

3. да типски елементи скеле подлежу обавези периодичне провере исправности 

у роковима и на начин прописан упутством произвођача, као и да је руководилац 

радова или од њега одређено одговорно лице (запослени), пре уградње типског 

елемента у скелу, дужан да такав елемент прегледа (провери његову исправност) 

и одобри његову уградњу.  

4. да се након постављања монтаже скеле, а пре њене употребе, комплетно скела 

прегледа од стране комисије састављене од стручних лица (запослених), коју 

одређује руководилац радова, односно послодавац, којом приликом комисија 

утврђује да ли је скела изведена у складу са техничком документацијом, 

пројектом скеле, а код типских скела утврђује се и да ли елементи испуњавају 

услове из упутства произвођача,   

5. да комисија о прегледу скеле саставља записник, који чини саставни део 

документације о скели, 6. да се исправност скеле проверава повремено у току 

њене употребе, редовно најмање једанпут месечно, а нарочито након временске 

непогоде или потреса, после поправки, преправки или премештања, да проверу 

врши руководилац радова или од њега одређено одговорно лице (запослени), као 

и да је то лице дужно да резултате провере унесе у контролну књигу скеле, и  

7.да се техничка документација скеле чува на градилишту до отпреме елемената 

скеле са градилишта.  

  

Имајући у виду Решење комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

молимо вас да размотрите измену конкурсне документације у том делу и да као 

доказ за монтажно демонтажну скелу висине минимум 7 метара,  наведете 

стручни налаз о извршеном прегледу и провери од стране надлежне институције, 

а који се врши пре прве употребе скеле, а без навођења речи „важећи“ и  

„периодични“.  

4. У вези доказа за кадровски капацитет, молимо вас за одговор, да ли је довољно за 

прихватљивост понуде да понуђачи, уместо копија уговора о радном ангажовању 

и копија образаца пријаве, доставе Уверење Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања?  

Питање постављамо због смањења обима документације у понуди, имајући у 

виду захтевани капацитет.  

  



5. Такође, у вези услова кадровског капацитета, где се као доказ захтева Извод из 

ЕБП-ПУРС за онај месец за који је послодавац у законској обавези да изврши 

плаћање пореза и доприноса, молимо вас за одговор који је то месец?   

Према законским одредбама, имајући у виду рок за предају понуда по предметној 

јавној набавци, то је Извод из наведене пореске пријаве за месец мај 2020. 

године.  

 

 

 

Одговори: 

 

Поштовани, 

 

1.  Неопходно је доставити Потврду из АПР-а. 

2.  Потребно је доставити потврде референтних купаца. 

3.  Наручилац остаје при траженим условима. 

4.  Неопходно је доставити комплетну документацију. 

5. Да, неопходно је предати за месец мај 2020. године. 

 

Срдачан поздрав.  


