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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 

41/2019  

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ 

41/2019, Услуге:  Одржавање семафора, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 20.09.2019. године у 13,47 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

1. У додатним условима кадровског капацитета као доказ за ангажовање на основу 

уговора о привремено-повременим пословима тражили сте само копију уговора. 

Обавештавамо вас да у скалду са законом о раду уговор о привремено-повременим 

пословима МОРА пратити одговарајући М образац фонда ПИО. Захтевамо да 

измените тражене доказе. 

ОДГОВОР: Наручилац је изменио конкурсну документацију 

2. У додатним условима кадровског капацитета као доказ  за обученост радника електро 

смера да је исти оспособљено за поправку семафорских уређаја навели сте да документ 

издаје произвођач опреме или надзор над извршеним услугама. Надзор над извршеним 

услогама НЕ МОЖЕ издати валидан документ јер није произвођач опреме. Само документ 

издат од стране произвођача семафорских уређаја је валидан доказ да је неко лице прошло 

стручну обуку неопходну за поправку семафорских уређаја и доказ да то лице има 

одређену стручност и знање да исте уређаје поправља а што је, понављамо, једини валидан 

доказ јер се ради о опреми од чије исправности директно зависи безбедност саобраћаја и то 

како возача тако и пешака. Зхатевамо да измените тражене доказе. 

ОДГОВОР: Наручилац је изменио конкурсну документацију 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ 

41/2019, Услуге:  Одржавање семафора, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 20.09.2019. године у 13,49 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

У додатним условима кадровског капацитета као доказ да је лице оспособљено за поправку 

семафорских уређаја навели сте да документ издаје произвођач опреме или надзор над 

извршеним услугама. 

Да би неко лице било стручно оспособљено да врши дијагностику квара и отклања исти на 

семафорским уређајима Елком и Селма мора проћи обуку код тих произвођача и на основу 

завршене обуке и провере стечених знања добиће документ који је потврда његове 

обучености за поправку тих семафорских уређаја. Дакле, не може надзорни орган да 

потврђује и издаје документ о обучености већ само и искључиво произвођач опреме за чију 

поправку се лице обучава. 

Даље, у случају квара и отклањања истог то лице мора имати опрему неопходну за ту 

радњу (хардвер и софтвер), а само лице које је прошло обуку од стране произвођача је и 

технички опремљено за поправку контролера. 

С обзиром да се ради о опреми за безбедност саобраћаја и да од исправности рада исте 

зависи безбедност свих учесника у саобраћају напомињемо да обученост и стручну 

оспособљеност неког лица не може потврдити нико (ни други понуђач, ни надзор, ...) већ 

искључиво произвођач опреме.   

 

ОДГОВОР: Наручилац је изменио конкурсну документацију 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 


