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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне  

                     документације за припремање понуда за јавну набавку услуге одржавања јавне (уличне)  

                    расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби на  

         територији општине Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-2/9-2016 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

услуге одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби на територији општине Нови Бечеј,  број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2016, је дана 05.07.2016. 

примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и појашњењем, као и изменом 

конкурсне документације. 

 

„ Питањa: 

У конкурсној документацији на страни 15 услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 

76. закона 7. а) за технички капацитет тражи се најмање једно возило са корпом(платформом) за рад 

на висини. 

Наше питање гласи: На којој висини се налазе светиљке у општини Нови Бечеј? 

Уколико се не прецизира висина корпе(платформе) комисија може својом слободном проценом да се 

сама  одлучи. 

Сматрамо да овај услов није прецизиран и да доводи у недоумицу потенцијалног понуђача, да је 

потребно дефинисати висину корпе(платформе), јер приликом извођења радова потенцијални 

понуђач нећe моћи квалитетно и безбедно да изврши своје услуге.  

 

Друго питање: Ако тражите лекарски прегле радника са радом на висини и водите рачуна да не дође 

до повреда и да не прекршите закон бриге и здравља на раду, зашто за корпу(платформу) нисте 

тражили да је испитана прегледана и да за корпу(платформу) поседује одговарајућ стручни налаз јел 

је битан у овом послу, поготово због здраља и безбедности на раду.Имајући све горе наведено у виду 

молимо Вас да извршите измену конкурсне документације, одредите висину корпе и као 

доказ,стручни налаз корпе за Јавну набавку мале вредности-услуга“Одржавање јавне(уличне 

расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби на територији Општине 

Нови Бечеј“, у супротном ћемо бити принуђени да штитимо наша правa пред Републичком 

комисијом.“ 
 

 



 

 

Одговор на питање бр. 1.: 

 

Светиљке јавне расвете у општини Нови Бечеј се налазе на висини до 12 метара. 

Комисија Наручиоца сматра, пошто се ради о одржавању јавне (уличне) расвете у насељеним 

местима општине Нови Бечеј, а имајући у виду типизираност јавне расвете где се светиљке 

постављају на 10 – 12 метара висине, корпа (платформа) мора имати довољну висину подизања да би 

се извршиле интервенције на светиљкама јавне расвете, које су  постављене на 10 – 12 метара 

висине, и да непрецизирање висине корпе (платформе) не доводи у недоумицу потенцијалног 

понуђача, због које би понуђач мање квалитетно и мање безбедно пружио предметну услугу. 

 

 

Одговор на питање бр. 2.: 

 

У Конкурсној документацији, у условима за учешће у предметном поступку у погледу техничког 

капацитета, Комисија за корпу (платформу) није захтевала да буде испитана и прегледана, и да за њу 

понуђач треба да поседује одговарајући стручни налаз, јер исправност возила са корпом 

(платформом) за рад на висини спада у мере заштите на раду, које спроводи и за које је одговоран 

понуђач - добављач, како је то и предвиђено чл. 10. ст. 2. Модела уговора предметне Конкурсне 

документације, на стр. 55/56, којим се добављач обавезује да се у току пружања услуга придржава 

прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и 

опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током пружања услуга. 

 

 

Комисија Наручиоца је размотрила захтев потенцијалног понуђача за изменом Конкурсне 

документације. Комисија сматра да дато појашњење омогућује понуђачима да припреме 

прихватљиве понуде и не врши измене и допуне предметне Конкурсне документације. 

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.   

 

 

           Председник Комисије: 

            _______________________ 
                           Милица Нешић 
 


