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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63.ЗЈН-а 

 

У складу са  чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама достављамо одговор на 

постављенa питањa у циљу појашњења конкурсне документације бр.VIII-02-404-68/2019. 

 
 

1. У обрасцу структуре цене и у техничким спецификацијама под редним бројем 

5. Тражена је живина пригушница 125W. Како се живине пригушнице, као и 

сијалице,  више не производе јер је производња и уградња истих забрањена 

због штетности, исте је немогуће наћи на тржишту. На јавној расвети замена 

постојећих живиних пригушница и сијалица врши се пригушницама и 

сијалицама у натријумовој технологији одговарајуће снаге. Потребно је да 

наведену позицију предмера наручилац измени и дефинише одговарајућу 

пригушницу.  

 

Производња и уградња сијалица које користе живину пару за стварање светлости је 

забрањена. У складу са тим прописима ми нисмо ни тражили такву опрему у нашем 

тендеру. Електромеханичка пригушница 125W (тзв. живина) се производи и имају је скоро 

сви већи продавци електро материјала. Одлучили смо се за овакво техничко решење из 

практичних разлога издржљивости и отпорности на врло честе падове напона на 

територији наше општине. У комбинацији са траженим сијалицама су економичније 

решење у односу на пребацивање комплетних светиљки на класичне натријум светиљке са 

упаљачима. 

 

2. У обрасцу структуре цене и у техничким спецификацијама под редним бројем 

12 тражена је живина стубна светиљка 125 W. Исто као и у претходном 

питању  потребно је да наведену позицију предмера наручилац измени и 

дефинише одговарајућу светиљку. 

 

Светиљка је одговрајућа јер се тип светиљке која се тражи само тако зове, тзв. живина. 

Постоје три врсте коса, равна и стубна светиљка коју смо ми и тражили. Светиљка у себи 

има уграђену пригушницу 125W. 

 



3. У додатним условима кадровског капацитета наручилац је захтевао 7 

електромонтера (од којих минимално 5 електромпнтера морају поседпвати уверење о 

обуци за безбедан и здрав рад на хидрауличним камионским платформама, и 

минимално 4 електромонтера морају бити оспособљени за самосталан и безбедан рад 

на електроенергетским објектима 1-35кВ).  

Као прво, обука за самосталан и безбедан рад на електроенергетским објектима 1-

35кВ врши се само за послове који се изводе за ЕПС а како наручилац у овој јавној 

набавци за чије потребе се изводе радови није ЕПС већ Општинска управа нема 

никаквог законског основа да се исти услов тражи.  

Као друго, понуђачи који су веђ изводили неке радове за ЕПС на основу разних 

уговора тек након закључења уговора а пре прочетка извођења радова ишли су на 

тражену обуку. Дакле, оваквим условом наручилац је грубо повредио начело 

једнакости понуђача дајући аутоматски предност само и искључиво оним 

понуђачима који су изводили радове за ЕПС и на основу истих радова били у 

прилици да прођу тражену обуку. Тражена обука није обука на коју понуђач може 

послати своје раднике већ се искључиво обавља на основу потписаних уговора за 

извођење радова за ЕПС. 

На основу свега изнетог Захтевамо да наручилац измени постављени услов 

кадровског капацитета. 

 

Наводи потенцијалног понуђача да је закључење уговора са ЕПС неопходно да би се обука 

за самосталан и безбедан рад на електроенергетским објектима 1-35кВ могла реализовати 

нису тачни. Сваки савестан привредник може слати своје запослене на додатно 

школовање, усавршавање и обуке ради добијања сертификата, унапређења својих кадрова 

и конкурентности самог предузећа. 

Општина Барајево је приградска општина где се 95% инсталација јавне расвете налази на 

ЕПС ЕДБ стубовима који су мешовитог напонског нивоа од 1кВ до 35кВ, тако да се 

радови фактички изводе на ЕПС-овим објектима под напоном и у току експлоатације, а у 

таквом окружењу не могу бити ангажована лица за рад  која немају адекватну обуку.  

Ако сте пажљиво прочитали документацију, у Напомени је наведено да се сва командна и 

мерна места налазе у ЕПС-овим трафо станицама и да је њима потребно подносити 

писмене захтеве за укључење и искључење јавне расвете, од њих добијате или не дозволе 

за рад на одређеним деоницама захтеваног дана. Све ове обавезе, као и манипулативни 

трошкови ка ЕПС-у, иду на терет понуђача и дужан је да их урачуна у јединичне цене 

тражене опреме. 

 

4. У додатним условима кадровског капацитета за инжењера са важећом 

лиценцом 450/350 и електромонтере наручилац је као доказ између осталог 

одредио и уговор о делу. Напомињемо да уговор о делу може да се закључи 

само за послове који су ван делатности послодавца а што значи да ти послови 

не спадају ни у споредну нити у претежну делатност послодавца, тако да у 

конкретној јавној набавци исти уговор не може представљати валидан доказ 

испуњености услова кадровског капацитета. Републичка комисија за заштиту 

права је заузела исти став у многобројним решењима. Потребно је да измените 

документацију. 

 



Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача и неће прихватити уговор о делу 

као валидан доказ кадровског капацитета. 

 

5. Наручилац је у додатним условима захтевао ИСО стандарде. Имајући у виду да се 

додатни услови одређују према предмету јавне набавке, да ли онда тражени 

стандарди треба да имају опсег примене који се односи на извођење радова који су 

предмет ове јавне набавке - на одржавање јавне расвете? 

 
Наручилац ће прихватити ИСО сертификате понуђача који као опсег примене тражених 

стандарда имају вршење радова на електроенергетским и напонским објектима и 

постројењима, што укључује и системе јавне расвете. 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона  о јавним набавкама одговоре на Ваша питања,  

објављујемо на Порталу  јавних набавки, као и на инренет страници Наручиоца. 

 


