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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-20/2016-02 за јавну набавку 
грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, јавна 
набавка број 03/2016 у отвореном поступку 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
Дана 24.03.2016. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је е-маил Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатне информације, и то: 

1. У конкурсној документацији поглавље 2, тачка 4 захтевате да 4 
електромонтера ВКВ морају имати уверење о оспособљености за руковање 
хидрауличном платформом. С обзиром да су електромонтер и руковаоц 
хидрауличном платформом два независна занимања, да ли је за наручиоца 
прихватљиво следеће: 4 електромонтера ВКВ и руковаоц хидрауличном 
платформом? 
2. Ако је електромонтер ангажован уговором о делу као физичко лице, којом 
документацијом се доказује његов статус 

 
1. Конкурсном документацијом на страни 10. и 11. стоји које доказе понуђач треба да 
достави приликом доказивања кадровског капацитета за електромонтере: уверење о 
стеченом образовању ВКВ, уверење о оспособљености за руковање хидрауличном 
платформом, уверење да су оспособљени за рад у близини напона и важећа лекарска 
уверења. 
На основу наведеног Комисија сматра да је јасно, да захтевани електормонтери ВКВ 
требају да имају и захатевано уверење о оспособљености за руковање хидрауличном 
платформом, што значи у конкретном случају да је то један извршилац који обавља 
истовремено два посла (врши послове електромонтаже и послове управљања 
хидрауличном платформом из корпе).  
 
2. Конкурсном документацијом у делу кадровског капацитета предвиђено је да 4 
електомонтера ВКВ буду у радном односу код понуђача. Као доказ да су у радном односу 
понуђач треба да достави фотокопију Обрасца МА. 



Ангажовање по основу уговора о делу је у складу са Законом о раду рад ван радног 
односа. 
 
На основу наведеног, наручилац остаје при дефинисаним додатним условима који се 
односе на кадровски капацитет у конкурсној документацији за предметну јавну набавку 
 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-20/2016-02 од 
04.03.2016. године.  
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
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