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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 42/2017, бр.2 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку радовa на  реконструкцији расвете 
станичног подручја железничке станице Брасина (набавка бр. 42/2017) 

Питање 1.У кадровском капацитету тражи се 10 запослених електро струке са потврдом за 
рад на висини и са потврдом за рад у близини високог напона.Коју потврдуза рад у близини 
високог напона, који документ, издат од ког органа је наручилац имао у виду приликом 
постављања наведеног услова с обзиром да не постоји правно и законски прописана форма 
за исти као што постоји за потврду за рад на висини?  

Одговор 

У појашњењу бр.1 дел.бр.17/17 –2139  од 21.08.2017 године образложено је зашто се тражи   

такав кадровски капацитет. За део питања о потврди за рад у близини високог напона следи 

измена конкурсне документације. 

Питање 2  Да ли испуњеност услова кадровског капацитета може да се докаже уговором о 
допунском раду, а који је прописан Законом о раду? 

Одговор 

Може, ако је сачињен у складу са одредбама Закона о раду и уколико задовољава услов 

радног времена.  

Питање 3 Као доказ техничког капацитета тражена је фактура продавца и пописна листа. У 
складу са Законом о јавним набавкама као доказ понуђач доставља пописну листу са 
стањем на дан 31.12.2016.године ИЛИ копију рачуна уколико је средство набављено у 
текућој години. Зашто се онда тражи и фактура и пописна листа?  

Одговор  

Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама прихвата да се достави пописна листа  
основних средстава на дан 31.12.2016 године или фактуре за она средства која су 
набављена у току 2017 године, уз напомену да такође у складу са Законом о јавним 
набавкама има право провере веродостојности достављених исправа или докумената. 
Следи измена конкурсне документације. 

Питање 4  За услов техничког капацитета тражен је мерач диелектричне проводљивости 
тла. Молимо вас да појасните о каквом се инструменту ради?  



 
 

 

Одговор 
Следи измена конкурсне документације у делу Техничког капацитета 
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