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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), Комисија за јавну набавку, бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у 
насељу Нови Кнежевац, објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица за  

додатним информацијама и појашњењима од дана 24.04.2018. године 
 

Питања: 
 

1. На страни 14. конкурсне документације у делу в.) који каже: "да располаже довољним 
кадровским капацитетом", па наводите "најмање 50 (педесет) запослених" и даље 
наводите 6 обавезних категорија. Није јасно зашто се тражи најмање 50 запослених 
обзиром да у 6 обавезних категорија тражите 13 запослених. Доводимо у питање овај 
услов као основан обзиром да осталих 37 запослених може бити било које струке 
(трговац, административно-технички референт, пекар...) и да ће услов бити 
задовољен. Овим путем Вас молимо да овај услов преиспитате, те да га смањите или 
преформулишете или да дате детаљно објашњење зашто је тражено најмање 50 
запослени. 
 

2. Друго питање се однси такође на тачку в.) додатних услова на страни 14. и овде 
тражимо објашњење конкретно када тражите пет руковаоца грађевинских машина, да 
ли се ту признаје услов да је лице ангажовано на пословима руковаоца грађевинских 
машина или да има степен стручне спреме руковаоца грађевинских машина обзиром 
да сте у делу где тражите 1 КВ зидара децидно навели да то лице треба да има степен 
стручне спреме КВ зидар. Молимо да појасните. 

 
3. На страни 14. конкурсне документације у тачки г.) ставили сте као услов да понуђач 

поседује, или има уговором о закупу или уговором о лизингу "ларсен талпе минимум 
500м2 (1 ком)" и "набијач за побијање талпи (1 ком)".  Обзиром да је конкурсном 
документацијом, односно предмером и предрачуном радова у тачки 2. Земљани 
радови, у подтачки 2.1. Машински и ручни ископ рова, предвиђено подграђивање 
рова ако је то потребно, али није дефинисано тачно којом технологијом, из ког 
разлога Наручиоц тражи баш ларсен талпе? Како се ради о водоводнох мрежи, 
однсосно сансацији водоводне мреже, где дубине ископа не прелазе 1,5м, како смо и 
видели у пројекту приликом увида у исти, није јасно из ког разлога је Наручиоц 
ставио баш овај услов. Подсетићемо да је Наручиоц Чланом 10. Закона о Јавним 
Набавкама(Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан да у поступку јавне 
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи 
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у 
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити 
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 
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Одговори: 
 

1. Комисија за предметну јавну набавку заузела је став да дефинисан кадровски 
капацитет остане непромењен по питању потребног броја радника који ће бити 
ангажован на реализацији предметне јавне набавке.  
Када је реч о структури стручних лица, Наручилац је на стр.14/60 конкурсне 
документације јасно и недвосмислено дефинисао додатни услов кадровског 
капацитета којим се од Понуђача захтева „да располаже неопходним кадровским 
капацитетом, односи се на број и структуру стручних лица која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. Понуђач  мора  да  има  ангажовано  по  основу  
уговора  о  раду,  уговора  о делу, уговора о привременим и повременим пословима 
или другог правног основа, сагласно Закону о раду, најмање 50 (педесет) запослених, 
од којих обавезно: 
• 1 дипломирани  грађевински  инжењер  који  поседује  личну  лиценцу  413 или 

414, 
• 2 грађевинска техничара хидроградње,   
• 5 руковаоца грађевинским машинама,  
• 2 возача „Ц“ категорије,  
• 1 КВ зидар,  
• 2 КВ водоинсталатера“.  
 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом, Понуђач доказује тако што ће на 
реализацији предметне јавне набавке бити ангажована стручна лица, где је посебно 
истакнуто 6 обавезних категорија у оквиру којих је ангажовано 13 запослених 
стручних лица, док преостали број од најмање 37 запослених морају бити стручна 
лица која су распоређена на радна места неопходна за реализацију радова из 
предметне јавне набавке. 
Имајући у виду обим радова који ће се изводи на више различитих локација, као и рок 
за реализацију истих, Наручилац остаје при захтеву да понуђач располаже 
минималним бројем од 50 (педесет) запослених. 
   

2. Комисија за јавну набавку усваја сугестију потенцијалног понуђача.  
У том смислу биће извршена измена конкурсне документације. 
 

3. Комисија за јавну набавку усваја сугестију потенцијалног понуђача.  
У том смислу биће извршена измена конкурсне документације. 
 
 

 
                                                                                                             Комисија 

                                                     м.п.  
                                                                                                             за јавну набавку 

                                                 
 


