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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 42/2017, бр.1 
 
 
Сходно члану 63. закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење и измена конкурсне документације за набавку радова,  реконструкције расвете 
станичног подручја железничке станице Брасина у отвореном поступаку,  

 

 
Питање 1. 

У кадровском капацитету траже се два лица са лиценцама 350 и 450. Као прво, у предмеру и 

предрачуну радова нема позиције пројектовања па је неоснован захтев наручиоца у вези 

лиценце 350. Друго, носилац лиценце 450 је истовремено и носилац лиценце 350. 

 
Одговор: 
 

Везано за кадровске капацитете  потребна су  два лица са лиценцама 350 и 450 да би се 
обезбедило стручно вођење на градилишту, неопходна контрола квалитета уграђене опреме 
и изведених радова, стручна и компетентна коресподенција са надлежним лицима 
наручиоца и надзорног органа, квалитетно вођење неопходне документације, компетентно 
предлагање одређених, евентуалних, измена током извођења радова. Траже се два лица да 
би се обезбедио континуитет у извођењу радова у две смене. 

 
Питање2. 

У кадровском капацитету тражи се 10 запослених електро струке са потврдом за рад на 

висини и са потврдом за рад у близини високог напона. Овакав услов наручиоца је 

ограничавајући и омогућава само учешће одређеним понуђачима. Такође наручилац 

предвиђа привремено-повремене послове а не предвиђа остале видове ангажовања у 

складу са Законом о раду. 

  
Одговор: 

Везано за 10 запослених електростуке оспособљених за рад на висини дошло се на основу 
обима посла као и рока извођења. Сваки мањи број запослених оспособљених за рад на 
висини довео би у питање рок завршетка радова. Наручилац се је руководио овим захтевом 
и тиме да извођачу ово није једини посао, тј. десиће се да је радник на одмору, боловању, 



 

 

на другом градилишту, а процена је да би бар 6 запослених једнивремено требало да ради 
(на сваком решеткастом стубу 2 запослена) при монтажи стуба као и постављању 
рефлектора, а да би се обезбедило поштовање рока завршетка радова. 
Што се тиче ангажовања запослених по осталим видовима ангажовања у складу са Законом 

о раду,ако се мисли на уговор о делу, није могуће по Закону, а није јасно на које друге 

облике се мисли. 

 
Питање 3. 

Услов пословног капацитета да је понуђач успешно израдио најмање 1 сличан пројекат и 

извео радове уградње за најмање 25.000.000,00 РСД на постављању пројекторске равете 

постављен је супротно начелима ЗЈН. Прво, наручилац је ограничио конкуренцију само на 

оне понуђаче који су извели посао по систему „кључ у руке“ тј. пројетовали и извели радове. 

Друго, тражи се референца на пројекторској расвети а позиције предмера и предрачуна 

постоје у било којој врсти јавног осветљења: пројекторско, ЛЕД, стандардним светиљкеме.... 

Такође позиције предмера које су финансијски највеће нису пројектори већ енергетски 

каблови. Исправно би било тражити референцу на инсталацијама јавног осветљења а не на 

пројекторском осветљењу. 

Одговор: 

Услов је да је извођач у претходне три године извео радове уградње за најмање 
25.000.000,00 на постављању пројекторске расвете. Начин доказивања је копија уговора са 
овереним записницима о техничком пријему објекта. Нигде се не  наводи да се услов односи 
на вредност пројектора (под пројекторском расветом се подразумевају све светиљке за 
јавну расвету, спољашње осветљење, без обзира на извор светлости – LED, NaVp, Mh и др.) 
већ на целокупан посао.По предмеру у тендеру, ценимо да су по вредности и обиму послова 
највреднији елеменат решеткасти стубови, а потом остала опрема.  

Нигде се у условима не помиње да извођачи морају да имају референце у пројектима по 

систему ‘’кључ у руке’’, тј. пројектовали и извели радове.Подсећамо да појам пројекат  

означава ‘’јединствени процес, састављен из низа активности дефинисаних почетком и 

крајем, како људским, финансијским и другим ресурсима, који испуњава одређене услове. 

Свака од планираних активности унутар једног пројекта има за циљ задовољење укупних 

потреба клијента’’. 
 

 

 

Питање 4 

у условима техничког капацитета наручилац је поставио низ услова по питању опреме коју 

понуђач треба да има а да истовремено у предмеру радова нема позиција за чије извођење 

је неопходна тражена опрема. Наручилац тражи мерна кола, мерач осветљаја ..... а да нема 

позиција за које је иста опрема неопходна. Такође тражи се миксер за транспорт бетона који 

је карактеристичан за грађевинске фирме а не дозвољава се могућност закупа истог. 

 

 

 



 

 

Одговор: 
 

Везано за опрему иста је неопходна код извођења радова, посебно мерач осветљаја, 
поводо чега подсећамо да је предмет  набавке ‘’реконструкција расвете станичног 
подручја’’. Да би се испоштовале препоруке струке и стандарди осветљености путног 
прелаза, улазних и излазних скретница, неопходно је правилно усмеравање рефлектора, 
мерач осветљаја је неопходан како би извођач радова усмеравањем рефлектора постига 
адекватне-препоручене вредностиа сходно фотометријском прорачуну из Идејног пројекта. 
Остала наведена опрема је неопходна при извођењу радова, изради стручних извештаја, 

провери добијених параметара са захтевима Идејног пројекта, изради неоходне 

документације за предају радова Инвеститору, као и за дефектажу и отклањање 

евентуалних кварова током извођења радова. 

 

Стање на широј локацији станице Брасина везано за локације бетонских база које су веома 

удаљене је изнедрило овај захтев, а тиме се обезбеђује поузданост у поштовању рокова.  

 

Наиме, могућност сталног обезбеђања квалитетниг бетона и у потребним количинама, биће 

најпоузданија поседовањем траженог возила које ће гарантовати да ће бетон са релативно 

удаљених бетонских база, бити довежен у потребним количинама и потребном времену али  

 

Наручилац прихвата примедбу и дозвољава да понуђач има уговор о закупу позиције 

8.Теретно возило минималне носивости 5т ком 1 из дела конкурсне документације на страни 

11 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ а начин доказивања је уговор о закупу сачињен пре 

објављивања позива за подношење понуда за предметну Јавну набавку.  
 

 

                                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


