
            Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са 
припремањем понуде, упућен од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање: 

1. „U kadrovskom kapacitetu propisano je da potencijalni ponuđač mora da ima 5 
sertifikovanih autogenih zavarivača. Obzirom da se u predmetnim radovima vare cevi i preko 
100 mm, one se po pravilima struke u principu vare elektro lučno. Llogično je i za očekivati je 
da u 5 sertifikovanih  zavarivača pored autogenih bude i sertifikovanih zavarivača za 
elektrolučno zavarivanje.  

Da li će Naručioc posla izmeniti Konkursnu dokumentaciju, tako da će propisati da potencijali 
ponuđač mora da raspolaže sa 5 sertifikovanih varioca ( za autogeno i elektrolučno 
zavarivanje)?“ 

Одговор: 
 
1. Наручилац је дефинисао као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке 
у погледу кадровског капацитета, да понуђач мора да располаже са најмање 5 
сертификованих аутогених заваривача, имајући у виду да се преко 95% цеви заварује 
аутогеним поступком. Понуђач је у обавези да све радове изводи према правилима 
струке и поступцима који су у складу са тим. Наручилац не може да дефинише друге 
поступке који могу бити електролучно заваривање (поступак 111) или аргонско 
заваривање (поступак 141) јер је то ствар технологије понуђача. 
 
 
Питање: 

2. „Radovi su definisani kao radovi na instalaciji centralnog grejanja. Sasvim je prirodno 
da se za kadrovski kapacitet za ovu vrstu posla pre svega traži da potencijalni ponuđač mora 
da raspolaže sa monterima centralnog grejanja, pa tek onada sa bravarima. 

Da li će Naručioc posla izmeniti Konkursnu dokumentaciju, tako da će propisati da potencijali 
ponuđač mora da raspolaže sa 15 radnika (monteri centralnog grejanja, bravari i radnici 
mašinske struke sa SSS)“   

Одговор: 

2. У складу са класификацијом занимања издатом од стране Републичког завода 
за статистику Републике Србије, наведена су занимања бравар и монтер по 
подгрупама. Монтер централног грејања није наведен у класификацији занимања.  

У том смислу наручилац ће допунити конкурсну документацију (у делу који дефинише 
кадровски капацитет на страни 45.) 

 
 
 

 
 


