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Датум: 14.02.2018. године 
Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
Деловодни број: 404-9-195/2018-IIIı-5 

 
Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 9/2018 – Радови на 
електро-енергетским објектима (стамбени објекти) у улици Планирана III, VII и IX на 
Лагатору 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
ПИТАЊЕ:  
 

1. предмер и предрачун радова I.  ИЗВОД ИЗ МБТС 10/0,4 kV „ЛАГАТОР Л2“ ЗА НАПАЈАЊЕ 

ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. ПЛАНИРАНА  III НА ЛАГАТОРУ 

 у позицији I.1 предвиђено је полагање кабла кроз ПВЦ цеви. Да ли треба предвидети ревизионе 

отворе с обзиром да се кабал не може целом дужином положити у ПВЦ цев? 

- Нису потребни ревизиони отвори, од ормара до ормара је тридесетак метара, а у улицама у висини 

ормара биће урађене ЕЕ шахте. 

 у позицији I.1 предвиђена је испорука и полагање кабла И ПВЦ цеви. Нејасна је позиција I.4 која 

предвиђа набавку и полагање пластичне цеви јер је цев већ предвиђена у позицији I.1? Која је сврха и 

намена позиције I.4? 

- Није потребно нудити позицију I.4. 

 у позицији I.1 предвиђен је кабал и ПВЦ цев у дужини од 445м. У предмеру и предрачуну за исту 

локацију предвиђен је ископ рова у дужини од 245 м (147м3). С обзиром да се кабал полаже у ров 

постоји неслагање у предвиђеним дужинама рова и кабла. 

- Исправка у земљаним радовима, кабловски ров је 0,8 х 0,4 метра 

2. предмер и предрачун радова II. ИЗВОД ИЗ МБТС 10/0,4 kV „ЛАГАТОР Л1“ ЗА НАПАЈАЊЕ 

ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. ПЛАНИРАНА  IX (ЛЕВА СТРАНА) НА ЛАГАТОРУ 

 у позицији II.1 предвиђено је полагање кабла кроз ПВЦ цеви. Да ли треба предвидети ревизионе 
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отворе с обзиром да се кабал не може целом дужином положити у ПВЦ цев? 

- Нису потребни ревизиони отвори, од ормара до ормара је тридесетак метара, а у улицама у висини 

ормара биће урађене ЕЕ шахте. 

 у позицији II.1 предвиђена је испорука и полагање кабла И ПВЦ цеви. Нејасна је позиција II.4 која 

предвиђа набавку и полагање пластичне цеви јер је цев већ предвиђена у позицији II.1? Која је сврха 

и намена позиције II.4? 

- Није потребно нудитит позицију II.4. 

 у позицији II.1 предвиђен је кабал и ПВЦ цев у дужини од 230м. У предмеру и предрачуну за исту 

локацију предвиђен је ископ рова у дужини од 128 м (76,8м3). С обзиром да се кабал полаже у ров 

постоји неслагање у предвиђеним дужинама рова и кабла. 

- Исправка у земљаним радовима, кабловски ров је 0,8 х 0,4 метра 

3. предмер и предрачун радова III. ИЗВОД ИЗ МБТС 10/0,4 kV „ЛАГАТОР Л1“ ЗА НАПАЈАЊЕ 
ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. ПЛАНИРАНА  IX (ДЕСНА СТРАНА) НА ЛАГАТОРУ 
 

 у позицији III.1 предвиђено је полагање кабла кроз ПВЦ цеви. Да ли треба предвидети ревизионе 

отворе с обзиром да се кабал не може целом дужином положити у ПВЦ цев? 

- Нису потребни ревизиони отвори, од ормара до ормара је тридесетак метара, а у улицама у висини 

ормара биће урађене ЕЕ шахте. 

 у позицији III.1 предвиђена је испорука и полагање кабла И ПВЦ цеви. Нејасна је позиција III.4 која 

предвиђа набавку и полагање пластичне цеви јер је цев већ предвиђена у позицији III.1? Која је сврха 

и намена позиције III.4? 

- Није потребно нудити позицију III.4. 

 у позицији III.1 предвиђен је кабал и ПВЦ цев у дужини од 227м. У предмеру и предрачуну за исту 

локацију предвиђен је ископ рова у дужини од 126,33 м (75,8м3). С обзиром да се кабал полаже у ров 

постоји неслагање у предвиђеним дужинама рова и кабла. 

- Исправка у земљаним радовима, кабловски ров је 0,8 х 0,4 метра 

4. предмер и предрачун радова IV. ИЗВОД ИЗ МБТС 10/0,4 kV „ЛАГАТОР Л2“ ЗА НАПАЈАЊЕ 

ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. ПЛАНИРАНА  VII (ДЕСНА СТРАНА) НА ЛАГАТОРУ 

 у позицији IV.1 предвиђено је полагање кабла кроз ПВЦ цеви. Да ли треба предвидети ревизионе 

отворе с обзиром да се кабал не може целом дужином положити у ПВЦ цев? 

- Нису потребни ревизиони отвори, од ормара до ормара је тридесетак метара, а у улицама у висини 

ормара биће урађене ЕЕ шахте. 

 у позицији IV.1 предвиђена је испорука и полагање кабла И ПВЦ цеви. Нејасна је позиција IV.4 која 

предвиђа набавку и полагање пластичне цеви јер је цев већ предвиђена у позицији IV .1? Која је 
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сврха и намена позиције IV.4? 

- Није потребно нудити позицију IV.4. 

 у позицији IV.1 предвиђен је кабал и ПВЦ цев у дужини од 270м. У предмеру и предрачуну за исту 

локацију предвиђен је ископ рова у дужини од 152 м (91,2м3). С обзиром да се кабал полаже у ров 

постоји неслагање у предвиђеним дужинама рова и кабла. 

- Исправка у земљаним радовима, кабловски ров је 0,8 х 0,4 метра 

5. предмер и предрачун радова V. ИЗВОД ИЗ МБТС 10/0,4 kV „ЛАГАТОР Л2“ ЗА НАПАЈАЊЕ 

ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. ПЛАНИРАНА  VII (ЛЕВА СТРАНА) НА ЛАГАТОРУ 

 у позицији V.1 предвиђено је полагање кабла кроз ПВЦ цеви. Да ли треба предвидети ревизионе 

отворе с обзиром да се кабал не може целом дужином положити у ПВЦ цев? 

- Нису потребни ревизиони отвори, од ормара до ормара је тридесетак метара, а у улицама у висини 

ормара биће урађене ЕЕ шахте. 

 у позицији V.1 предвиђена је испорука и полагање кабла И ПВЦ цеви. Нејасна је позиција V.4 која 

предвиђа набавку и полагање пластичне цеви јер је цев већ предвиђена у позицији V .1? Која је сврха 

и намена позиције V.4? 

- Није потребно нудити позицију V.4. 

 у позицији V.1 предвиђен је кабал и ПВЦ цев у дужини од 353м. У предмеру и предрачуну за исту 

локацију предвиђен је ископ рова у дужини од 245,33м (147,20м3). С обзиром да се кабал полаже у 

ров постоји неслагање у предвиђеним дужинама рова и кабла. 

- Исправка у земљаним радовима, кабловски ров је 0,8 х 0,4 метра 

 у позицији V.6 предвиђено је 445 комада ПВЦ штитника дужине 1 метар. Предвиђени број ПВЦ 

штитника је у супротности и са дужином рова и са дужином кабла. 

- У позицији V.6 предвиђено је испорука и полагање 5 ком PVC штитника дужине 1 m. 

6. у предмеру и предрачуну радова за све локације у позицијама које се односе на мерно-разводне 

ормане нису дати подаци о димензијама ормана, нису дати подаци о опреми коју исти ормани треба 

да садржине. Позиције су непотпуне и на основу датих описа не може се дати одговарајућа понуда. 

- Слободностојећи мерно-развони орман, израђен од самогасивог материјала (полиестера) за два 

модула (шемиран,ожичен) са степеном заштите IP54, за спољашњу монтажу. У прикључном делу 

ССМРО-2, предвидети сител-матал доводну клему, или сличног типа, довод 50-240 mm2 и извод 4х16 

mm2, такође, да буде онемогућен приступ немереној електричној енергији, уз обавзно бломбирање 

поклопца за онемогућен приступ немереној ел.енергије. Поклопац мора бити израђен од 

изолационог матаријала. У мерном делу, предвидети простор за уградњу два трофазна мерна 

уређаја, ожичена и шемирана тако да су уграђени елементи у следећем редоследу: изодне клеме, 
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лимитатори 16 А, дришери, дришери, лимитатори 16 А и изводне клеме, са посебним отвором 

(вратима) за лимитаторе. Димензије орнама (ШхВхД) ширина 530 mm,  висина 1515 mm и дубина 255 

mm 

7. наручилац је у конкурсној документацији одредио нереалан рок за извођење радова максимално 20 

календарских дана од дана увођења у посао. С обзиром на специфичност опреме – каблова за које је 

рок испоруке у фабрикама 15 дана, с обзиром на време потребно за уградњу кабла и с обзиром на 

обим ископа потребно је да наручилац преиспита реалност постављеног рока за извођење радова и 

да исти прилагоди обиму и специфичности радова и опреме. 

- Сва опрема, па и каблови је стандардна и уобичајена. 

8. наручилац је одредио услов пословног капацитета - референце у износу од 8.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом за последње три обрачунске године. С обзиром да је за референтне радове  већини 

наручилаца издата ситуација по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у потребно је да наручилац 

дефинише износ референце БЕЗ ПДВ-А. 

- За издате ситуације обавеза плаћања ПДВ-а постоји, тако да наручилац остаје при пословном 

капацитету од 8.000.000,00 динара са пдв-ом. 

9. да ли се за услов финансијског капацитета уместо годишњег извештаја може доставити БОН-ЈН који 

садржи податке за 2014,2015 и 2016 годину? 

- Може се доставити и образац БОН-ЈН. 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
                                          

                                                                         Комисија за јавну набавку                          
 

                                                         
Достављено 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


