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Број: 5.2- 13974 

Дана: 22.06.2020. 

 

Предмет: Одговор на питањe -додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара - Набавка и 

уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станице бр. 41/20, за који је 

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.06.2020. 

године. 

 

Дана 18.06.2020.године у 14,47 часова потенцијални понуђач је упутио путем 

електронске поште питање у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара - 

Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станице бр. 

41/20. Наручилац је дана 18.06.2020. године у 14,53 часова електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

ПИТАЊЕ : 

 

Поштовани, 

 

1. Тендерском документацијом захтевано је да Понуђач мора да има запослене 

извршиоце који поседују лиценце 350, 352 као и 353. 

На следећој интернет страници се налазе описи за сваку лиценцу за израду пројеката из 

домена електротехнике - http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projelektro. 

На основу датих описа на наведеној страници недвосмислено се види да је за израду 

техничке документације потребне за извођење радова дефинисаних конкурсном 

документацијом довољна било која од тражених лиценци за пројектовање (350 или 352 

или 353), а ни у ком случају све три.  

На основу захтева се стиче утисак да наручилац нелогичним захтевима покушава да 

фаворизује једног од понуђача. Поред горе наведеног, Наручилац је у обавези да води 

рачуна да је Захтев из конкурсне документације у логичној вези са предметом јавне 

набавке. 

Такође, на основу члана 12 Закона о јавним набавкама, обавеза је Наручиоца да у свим 

фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима те не може да 

одређује услове односно захтеве који би на било који начин представљао 

дискриминацију међу понуђачима.  

На основу наведеног, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и 

потврдите да је довољно да Понуђач има запосленог са једном од горе тражених лиценци. 

 

2. Тендерском документацијом захтевано је да Понуђач мора да има запослене 

извршиоце који поседују лиценце 450, као и 453. 

На следећој интернет страници се налазе описи за сваку лиценцу за одговорног извођача 

радова из домена електротехнике - http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelektro.  

На основу датих описа на наведеној страници недвосмислено се види да је за извођење 

радова дефинисаних конкурсном документацијом довољна било која од тражених 

лиценци за одговорног извођача радова (450 или 453), а ни у ком случају обе. 

На основу захтева се стиче утисак да наручилац нелогичним захтевима покушава да 

фаворизује једног од понуђача. Поред горе наведеног, Наручилац је у обавези да води 

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projelektro
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рачуна да је Захтев из конкурсне документације у логичној вези са предметом јавне 

набавке. 

Такође, на основу члана 12 Закона о јавним набавкама, обавеза је Наручиоца да у свим 

фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима те не може да 

одређује услове односно захтеве који би на било који начин представљао 

дискриминацију међу понуђачима. 

На основу наведеног, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и 

потврдите да је довољно да Понуђач има запосленог са једном од горе тражених лиценци. 

 

Молим Вас да нам у складу са чланом 20. став 6. ЗЈН потврдите пријем овог питања 

односно електронске поште (е-маил). 

 

ОДГОВОР : 

 

Назив ЈН – “Набавка и уградња опреме за даљнско праћење параметара трафо станице” 

дефинише следеће неопходне лиценце: 

лиценце 350 и 450 су везане за електро инсталације до 1кV, а Наручилац у конкурсној 

документацији захтева израду електро шема и уградња опреме у трафо станицама, те је 

из горе навееног разлога, Наручилац захтевао исте.   

Надаље, наручилац је Конкурсном документацијом захтевао лиценце 353 и 453, а које се 

односе на комуникацију и пренос података на ККЦ, те је из горе наведеног разлога, 

Наручилац захтевао исте.  

Сама јавна набавка се ради како би се пренеле неке измерене вредности са трафо станица, 

те је из горе наведеног разлога Наручилац захтевао исту. 

 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 41/20                                 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

                                                                                          


