
 

 

Питање 1: У наведеном поступку јавне набавке наручилац је на страни 10. конкурсне 
документације, као обавезан услов који сваки понуђач мора да испуни у делу кадровског 
капацитета прописао: 
„– најмање 3 (три) запослена радника који су у претходне године (2010., 2011. и 2012. 
године), тј. током једне или више наведених година, имали важеће сертификате за 
инсталацију пасивне опреме за структурно каблирање (инсталациони каблови, назидне и 
узидне утичнице, спојни модули, преспојни панели и др.), која је била од истог 
произвођача као и понуђена опрема, са доказима који су издати од стране 
произвођача/представништва произвођача;“. 
Истовремено, конкурсном документацијом се захтева да понуђач располаже са најмање 5 
сертификованих радника за инсталацију понуђене пасивне опреме, у ком смислу је 
нопходно објашњење да ли је потребно да понуђач заиста има и раднике који су 
сертификате стекли у претходне три године, с обзиром да је и иначе захтевана актуелна 
сертификација за 5 запослених, без обзира на период у ком је стечен сертификат, те да ли 
је такав захтев од стране наручиоца у логичкој вези са предметом јавне набавке, све 
имајући у виду да се самим постојањем сертификата у одређеном периоду ништа 
суштински не доказује, уколико исти захтев није повезан са другим захтевима по питању 
кадровског и пословног капацитета, а што све може да доведе у сумњу објективност 
наручиоца и једнакост свих понуђача у овом поступку.  

Одговор: Наручилац је, сходно члану 44. став 3. Закона о јавним набавкама (''Слуђбени 
гласник РС'' бр. 116/08), прописао да понуђач мора располагати довољним кадровским 
капацитетом и притом је дефинисао да, између осталог, мора имати најмање 5 радника 
сертификованих за инсталацију понуђене пасивне опреме за структурно каблирање.  

Истовремено, наручилац је захтевао да понуђач мора имати и најмање 3 радника који су у 
претходне три године (2010., 2011. и 2012.), тј. током једне или висе наведених година, 
имали важеће сертификате за инсталацију пасивне опреме за структурно каблирање која је 
била од истог произвођача као и понуђена опрема.  

С обзиром да је предмет јавне набавке услуга уградње и одржавања мрежне 
инфраструктуре, неопходно је да сваки понуђач има квалификована запослена лица која 
имају искуства у раду са опремом коју понуђач нуди у предметном поступку јавне 
набавке.  

Наручилац је управо из тог разлога на горепоменути начин и дефинисао услов у погледу 
испуњености довољног кадровског капацитета, због тога што сама чињеница да одређени 
број запослених поседује захтеване сертификате у моменту подношења понуде, није 
показатељ њиховог искуства у раду са понуђеном опремом.  

Из наведеног јасно произилази да је наручилац конкурсном документацијом захтевао да 
понуђач у својој структури запослених, располаже и са три радника који имају дуже 
искуство у раду са предметном опремом, што је, имајући у виду саму природу предмета 
јавне набавке, у потпуности оправдано и у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама.  

Тако дефинисани кадровски капацитет је у складу и са дефинисаним пословним 
капацитетом, где је захтевано да је понуђач током претходне три године (201., 2011. и 



 

 

2012.), вршио испоруку и уградњу (од стране сертификованих инсталатера), опреме коју 
нуди у предметном поступку јавне набавке.  

Питање 2: Да ли је довољно да у уговорима који се наводе у попуњеним, потписаним и 
овереним обрасцима ОП 1 Потврда и Обрасцу 10 Референтна листа - пословни капацитет, 
буде наведена бар једна позиција која се односи на испоруку (и уградњу) материјала 
произвођача који се нуди у овом поступку јавне набавке (нпр. инсталациони кабл) или је 
потребно да буду у уговорима специфицирани сви елементи наведени на стр.9 конкурсне 
документације (инсталациони каблови, преспојни панели и спојни модули) и да буду од 
тог истог произвођача?  

Да ли се укупна вредност референтне листе (која треба да буде већа од 5 милиона динара 
без ПДВ-а) односи на све достављене потврде или само на оне које у уговорима (на које се 
односе) имају спецификацију којом је испуњен услов из Вашег одговора на претходно 
питање (само инсталациони кабл или инсталациони каблови, преспојни панели и спојни 
модули)?  

Одговор: У обрасцу ОП 1 Потврда (страница 43 конкурсне документације), у пољу “назив 
добара / услуга”, очекује се да буде наведен предмет посла за који се доставља потврда 
одн. предмет уговора/фактуре на који се реферише у Обрасцу 10 (страница 41 конкурсне 
документације). Прихватљиве су формулације: израда структурног каблирања, израда 
пасивне мреже, испорука и уградња пасивне опреме за рачунарску мрежу, одржавање 
пасивне мреже са испоруком и уградњом материјала и сл., које одговарају предмету ове 
јавне набавке. Нису прихватљиве референце са предметом посла који се односи на 
активну мрежну опрему, рачунарску опрему и сл., обзиром да то није предмет ове јавне 
набавке. 
У обрасцу 10 Референтна листа - пословни капацитет (страна 41 конкурсне 
документације), треба дати рекапитулацију свих приложених и од стране наручилаца 
потписаних и оверених потврда (образаца ОП 1). У колонама Назив купца 
(клијента/наручиоца), Произвођач и врста (назив) добара / услуга, Број и датум уговора / 
фактура, Вредност испоручених добара/услуга током периода од последње 3 год. - 2010, 
2011 и 2012. годину (дин. без ПДВ-а), потребно је уписати податке са одговарајућих 
потврда (образац ОП 1). Да би понуда била исправна, укупна вредност овако наведених 
референци треба да буде једнака или већа од 5.000.000,00 (петмилиона) динара без ПДВ-а. 
За испуњење услова укупне вредности референци, меродаван је податак из потписане и 
оверене Потврде купца (образац ОП 1), а не уговорена вредност из приложеног уговора.  
У прилогу обрасца 10 Референтна листа - пословни капацитет, потребно је доставити 
фотокопије уговора / фактура који се наводе у овом обрасцу.  
Да би понуда била оцењена као исправна, потребно је да се у спецификацији сваког 
приложеног уговора / фактуре налази бар једна позиција која се односи на испоруку 
инсталационих каблова, бар једна позиција која се односи на испоруку преспојних панела 
и бар једна позиција која се односи на испоруку спојних модула, као и услуге њихове 
уградње. Инсталациони каблови, преспојни панели и спојни модули треба да буду од 
истог произвођача као и понуђена добра у овом поступку јавне набавке.  

 

 



 

 

Питање 3: У наведеном поступку јавне набавке наручилац је на страни 21 конкурсне 
документације, ред 23, као обавезан услов који сваки понуђач мора да испуни прописао: 
 
„Понуђач је обавезан да достави техничку документацију за добра која нуди – каталоге, 
упутства за употребу или слично. Техничка документација може бити и на страном језику 
(енглеском) и не мора се достављати превод на српски језик, али из ње морају бити јасно 
видљиви сви битни елементи и информације (техн. карактеристике и сл.)“ 
Молимо Вас да специфицирате за коју је опрему је потребно доставити техничку 
документацију: за опрему наведену у табели А (стране 27-30) или за опрему наведену у 
табели Б (стране 31-35)?  

Одговор: Техничку документацију је понуђач обавезан да достави за опрему наведену у 
Табели Б, и то за позиције под редним бројем од 1 до 33 (закључно са позицијом под р.бр. 
33), које се налазе на страни 31-33 конкурсне документације. Захтевану техничку 
документацију је потребно доставити у склопу понуде, у штампаном облику. 
 


