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Број: 2280/1
Датум: 27.06.2016.године
ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН
17-3/2016 " Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете '' за коју је позив за
подношење понуда објављен дана 07.06.2016.године
У вези са јавном набавком наручиоца ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево, која носи број ЈН 17-3/2016, спроводи се у отвореном
поступку, има назив (предмет) "Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете ''
за коју је позив за подношење понуда објављен дана 07.06.2016.године, наручиоцу је дана
22.06.2016.године стигао захтев за појашњење конкурсне документације упућен од стране
заинтересованог лица.
Наручилац је утврдио да је захтев упућен благовремено у смислу члана 63.ЗЈН.
Наведени захтев за појашњење гласи:
'' На страни бр.14 Тендерске документације у ставу 5.1.2.3. Технички капацитет стоји да:
1. Моторно возило - хидраулична платформа са зглобном корпом за подизање радника
минималног дохвата 16м са важећим уверењем о испитивању возила Агенције за
безбедност саобраћаја ... (наставак текста није везан за питање).
Питање: Да ли се уверење о испитивању возила Агенције за безбедност саобраћаја, односи на
хидрауличне корпе које су увежене и први пут регистроване у Републици Србији од
2015.године?
Наиме пре наведене године Законом није регулисана таква обавеза приликом увоза и
регистрације поменутог возила, те сматрамо да за хидрауличне корпе које су први пут
регистроване пре доношења Закона та врста потврде је непотребна , јер доказ о исправности и
техничким карактеристикама се доказује : саобраћајном дозволом и стручним налазом у делу
Општи технички подаци. ''
Наручилац даје следеће појашњење:
Важећим Законом о безбедности саобраћаја на путевима у члану 249 . ставови 1. до 4. је
прописано:
'' Моторна и прикључна возила која се појединачно или серијски производе или
преправљају, односно њихови уређаји, склопови и опрема, морају бити усаглашени са
једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији.
Пре стављања у промет, односно пуштања у саобраћај возила из става 1. овог члана,
мора се утврдити и да ли ова возила испуњавају прописане услове у складу са овим
законом.
Уверење (потврду) о испуњености услова из става 2. овог члана издаје Агенција.
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Један примерак уверења из става 3. овог члана за појединачно произведено или
преправљено возило мора се налазити у возилу, када возило учествује у саобраћају на путу,
а возач је дужан да га покаже на захтев овлашћеног лица.
Одговарајућа одредба важећег Правилника о испитивању возила,донетог на основу и у
складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, сагласна је са наведеном
одредбом и гласи:
''Члан 4
Одредбе овог правилника односе се на испитивање моторних и прикључних возила:
1) која се појединачно производе, а за које није издато уверење о усклађености са
прописима о хомологацији;
2) која се преправљају;
3) која се увозе као употребљавана;
4) код којих се, на техничком прегледу или на други начин, утврди неслагање података
који су уписани у саобраћајну дозволу са подацима из Базе података о возилима.
Пре стављања у промет, односно пуштања у саобраћај возила из става 1. тач. 1), 2) и 3)
овог члана, мора се утврдити и да ли ова возила испуњавају услове у складу са прописима
о техничким условима за возила, а за возила из става 1. тачка 3) овог члана, врши се и
провера података о техничким карактеристикама у одговарајућој бази техничких
карактеристика.''
Наведене одредбе, у делу у којем су примењиве на специјална – преправљана возила
каква су хидрауличне платформе са зглобном корпом за подизање радника, важе
најмање од 2009.године и не односе се на увоз половних-употребљаваних (коришћених)
возила за која је 2015.године,одговарајућом изменом Закона о безбедности саобраћаја на
путевима,такође уведена обавеза испитивања возила.
У смислу наведеног, захтев утврђен Конкурсном документацијом о техничкој
капацитативности понуђача, а који се односи на поседовање и достављање уз понуду
доказа - уверења о испитивању возила Агенције за безбедност саобраћаја хидрауличних
платформи са зглобном корпом за подизање радника, односи се независно од чињенице
датума евентуалног увоза и регистровања возила, односно, односи се на све хидрауличне
платформе са зглобном корпом за подизање радника које понуђач пријави у понуди као
свој технички капацитет.
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