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Понуђач је дана 27.05.2020 године за јавну набавку изградња јавног осветљења у 
Бошњанима –пачевци, број 19/20 поставио следећа питања: 

 
1. У делу додатних услова, доказивање кадровског капацитета тражи се између осталог 

за електромонтере:"Копија уверења о оспособљености за самосталан и безбедан рад“ 
Молимо појашњење, обзиром да су радници запослени на радном месту 
електромонтер, лица са завршеним III и IV степеном електро струке и да имају више 
од 10 година искуства на том радном месту. Да ли се мисли на оспособљавање ,обуку 
лица за безбедан и здрав рад (Образац 6.) из области БЗР  за радно место 
електромонтер ,или на уверења о стручној оспособљености  за рад под напоном и у 
близини напона?  
 
Одговор: Обука лица за безбедан и здрав рад (Образац 6.) из области БЗР  за радно 

место електромонтер 
 
 
2.Да ли се услов кадровског капацитета за дипломиране инжењере са лиценцама 350 и 

450 може испунити ангажовањем једног лица ,дипломираног инжењера електротехнике који 
поседује обе тражене лиценце ,и лиценцу извођача 450 и лиценцу пројектанта 350? 

 
 Одговор: Услов се може испунити ако лице поседује обе лиценце 
 
3.Увидом у предмер за  ЈН бр.19/2020 установили смо одређене нелогичности и 

сходно томе,неопходно је да нам пошаљете  следеће појашњење: 
 
 
Партија Б. Електромонтажни радови 
Код позиције 1,помиње се кабловски сноп XOO/O-A 1 x 25mm2, који  по нашим 

сазнањима уопште не постоји. 
У позицији 3 тражите порцелански изолатор Н-типа који служи као додатни прибор за 

ношење голих проводника, а не кабловског снопа који је поменут у позицији1.Такође,имамо 
сазнања да се ни поменути изолатор више не производи. 

 
Одговор: 
 Позиција 1  
Isporuka i ugradnja Аlu Č uže ACSR 16/2,5( 6x1,8+1x1,8) 



 Позиција 3 
Niskonaponski porcelanski izolatori N-tipa ili odgovarajuci zamenskih istih ili sličnih 
karakteristika i namene namenjeni nosećem nosenju golih provodnika u niskonaponskim 
nadzemnim mrežama. Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.301 i DIN 
48150.Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Izolatori su namijenjeni 
montaži na ravne nosače prema JUS N.F1.502 isavijene nosače prema JUS N.F2.602.Uz izolatore 
se isporučuju i plastični umetci koji omogućavaju jednostavnu montažu na nosače 
 
Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију на странама 4 од 40,   8 од 40 и 
страни 17од 40 
 
 
 
 

Службеник за јавне набавке 
 Јелена Стевановић 


