
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), у отвореном поступку јавне набавке услуга уклањања радиоактивних громобрана на 

територији Града Ниша, јавна набавка бр. 404-2/72У/2019-28, поступајући захтеву заинтересованог 

лица, поднетим дана 17.01.2020.године, дају се следећа појашњења, како следи: 

 

Захтев заинтересованог лица од 17.01.2020.године: 

„1) У складу са техничком спецификацијом,за обављање послова демонтаже радиоактивних 

громобрана неопходно је да правно лице поседује лицнецу за обављање радијационе делатности, а за 

чије добијање је потребно да се испуне услови из члана 5. Правилника о условима за добијање 

лиценце за обављање радијационе делатности, штоје као услов у овој јавној набавци деринисано у 

обавезнм условима из члана 75. Закона о јавним набавкама. Међутим, у додатним  условима 

пословног капацитета на начин супротан законским прописима дефинисан је услов да понуђач 

поседује уговор са службом медицине рада за спровођење надзора током обављања радова 

демонтаже радиоактивних громобрана и на висини. У члану 41. став 2. Закона о безбедности на раду, 

наведени су послови које обавља служба медицине рада и међу наведеним пословима не постоји 

обавеза да врши посао спровођење надзора током обављања радова демонтаже радиоактивних 

громобрана и рада на висини. Такође, ни у закону о здравственој заштити, ни у Правилнку о заштити 

на раду при извођењу грађевинских радова, није деринисано присуство службе медицине рада не 

местима где се изводе радови. Према томе, молимо вас да услов везан за пословни капацитет који 

подразумева уговор са службом медицине рада избаците из додатних услова за учешће у поступку 

јавне набавке јер исти није релевантан за предметне услуге сходно наведеним правним актима и како 

се не би ограничио начело обезбеђења конкурренције. 

2) Према важећем Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења, стандардима SRPS EN 62305 – Заштита од атмосферског пражњења и SRPS N.B4.810 – 

Громобранске инсталације – штапне хватаљке са уређејем за рано стартовање, дефинисани су 

захтеви за уградњу нове громобранске инсталације у Републици Србији. За задовољење захтева 

наведених стандарда за нове громобране, потребно је прибавити од произвођача атест или извештај о 

испитивању ефикасности штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање прма важећем стандарду 

NFC 17 – 102:2011 издате од стране независне (акредитоване) лабораторије. Сматрамо да је 

доствљање овог уверења потребно затражити од понуђача у овом поступку јавне набавке како би се 

испоштовали важећи позитивни прописи Републике Србије. 

3) Према техничкој спецификацији јавна набавке се односи између осталих на услуге пројектовања 

громобранске инсталације и извођења радова на уградњи громобранске инсталације, а у додатним 

условима (кадроски капацитет) специфирано је дапонушач дорави доказ да има запослено лице које 

је носилац сао лиценце 350 за одгоговноог пројектанта електроенергетских инсталације ниског и 

средњег напона. Потребно је да се у овај услов дода да понуђач има ангажовано и лице које је 

носилац лиценце 450 за одговорног извођача електроенергетских инталација ниског и средњег 

напона. 

Одговори по захтеву заинтересованог лица од 17.01.2020.године: 

1) Наручилац сматра да понуђач мора да поседује уговор са службом медицине рада за 

спровођење надзора током обављање радова демонтаже радиактивних громобрана, закључен 

пре објављивања позива за подношење понуда, јер сматра да ће ова служба најбоље 

одговорити захтевима ове специфичне врсте посла повећаног ризика рада, што је у складу са 

законском регулативом. 

2) Наручилац је дефинисао уградњу нове громобранске инсталације која ће бити у складу са 

свим важећим стандардима Републике Србије. Наручилац није дефинисао уградњу одређене 

врсте громобрранске инсталације. 

3) Наручилац је дана 20.01.2020.године извршио измену и допуну конкурсне документације бр.2 

и дана 20.01.2020.године исте је објавио на Порталу јавних набавки и сајту Града Ниша. 

 

У Нишу, 20.01.2020.године                                                                        Град Ниш 

                                                                                                                       Градска управа Града Ниша 

                                                                                                                       Служба за јавне набавке 
 
 
 
 
 


