
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи водоводне мреже, ради закључења 

оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума 2 године од дана 

закључења, јавна набавка бр. 404-2/33Р/2019-28 поступајући захтеву заинтересованог лица, поднетим 

дана 10.03.2020.године, дају се следећа појашњења, како следи: 

 

Захтев заинтересованог лица од 10.03.2020.године: 

 

 



 
 

 

Одговор по захтеву заинтересованог лица од 10.03.2020.године: 

 

1: Одговор на питање бр.1 дат је кроз измене и допуне конкурсне документације бр.6 од 

11.03.2020.године, објављене на Порталу јавних набавки и сајту Града Ниша дана 11.03.2020.године. 

 

2:  У предметном поступку јавне набавке, наручилац ће за испуњење додатног услова у погледу 

пословног капацитета прихватити и исправне доказе и о изведеним радовима на изградњи 

канализационе мреже (или канализационих мрежа). 

 

 



3: Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу V Услови за учешће 

у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. и члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати, 

 захтевао да понуђач у погледу додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН  - пословни капацитета под тачком 

в), има успостављен и применљив систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у 

складу са захтевима стандарда SRPS ISO 45001:2018.  

Захтевани стандард SRPS ISO 45001:2018 - систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу  на раду, објављен 05.04.2018. године, је тренутно важећи стандард који је заменио 

повучени стандард SRPS OНSАS 18001:2008. 

Понуђачи сертификовани према старим издањима стандарда имају слободу избора о тренутку 

у којем  ће извршити транзицију на ново издање стандарда, али он обавезно мора бити пре 11. марта 

2021. године. 

Понуђачи који поседују сертификат за стандарде SRPS ISO OHSAS 18001 или  ISO18001 

важећи су до датума који је наведен у сертификату и такве сертификате ће Наручилац прихватити као 

доказ о испуњености захтеваног додатног услова у погледу пословног капацитета, под тачком в).  

 

4: Одговор на питање бр.4 дат је кроз измене и допуне конкурсне документације бр.6 од 

11.03.2020.године, објављене на Порталу јавних набавки и сајту Града Ниша дана 11.03.2020.године. 

          

5: Одговор на питање бр.5 дат је кроз измене и допуне конкурсне документације бр.6 од 

11.03.2020.године, објављене на Порталу јавних набавки и сајту Града Ниша дана 11.03.2020.године. 

 

 

 

У Нишу, 11.03.2020.године                                                                          Град Ниш 

                                                                                                                       Градска управа Града Ниша 

                                                                                                                       Служба за јавне набавке 
 
 
 
 
     

 
 


