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Београд 

 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације  

                    број: 000-404-01-04907/2019-0000 од 18.10.2019. године 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке радова - радови на санацији крова на 

објекту Пореске управе, Филијале Шабац, бр. ЈН 39А/2019, по позиву објављеном на 

Порталу јавних набавки, Службеном гласнику РС и сајту наручиоца дана 18.10.2019. 

године, заинтересовано лице у поступку обратило се Наручиоцу електронском поштом 

дана 29.10.2019. године, за давање појашњења на следећа питањa: 

 

Питање 1: „Као додатни услов конкурсном документацијом је тражено да понуђачи 

морају да имају ISO 45001 стандард. Молимо вас да нам одговорите да ли понуђачи 

испуњавају захтевани услов уколико уместо траженог ИСО 45001 доставе фотокопију 

сертификата OHSAS 18001? Напомињемо наручиоцу да је у току процедура транзиционог 

периода преласка OHSAS 18001 стандарда на ISO 4500:2018, тако да сви понуђачи који 

поседују наведени OHSAS 18001 послују у складу са важећим стандардима система 

менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, при чему ће овај стандард бити важећи све 

до 11.03.2021. године“. 

Питање 2: „Молимо Вас да, уколико поседујете, јавно објавите шему столарије на портал 

јавних набавки како би потенцијални понуђачи могли да дају што прецизнију цену“: 

  
Наручилац даје додатна појашњење на напред наведена питања: 

 

Питање 1: Понуђачи испуњавају захтевани услов уколико уместо траженог ИСО 45001 

доставе фотокопију сертификата OHSAS 18001. 

Питање 2: Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације да је у циљу 

сагледавања услова и обима послова за састављање понуде пожељно да потенцијални 

понуђачи изврше обилазак и преглед објектa Пореске управе, Филијалe Шабац. Даље, у 

конкурсној документацији на  страницама  7/56 и 52/56 наведено је да је увид у предметни 

пројекат ( у коме је садржана шема столарије) могуће извршити за време трајања рока за 

подношење понуда, радним данима у периоду од 11,00-14,00 часова, на адреси: Пореска 

управа, Филијала Шабац, Карађорђева бр. 2, Шабац, уз претходно најављивање на бр. тел: 

015-343-871. Особа за контакт: Верица Павловић. 

 

Комисија за јавну набавку 


