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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-24/2020-7 
Датум: 04.06.2020. године 
К у л а  
       
Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

за ЈНМВ бр. 16/2020                      
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вердности бр. 16/2020, 
Јавна набавка радова – Вертикална и хоризонтална сигнализација 
(поправљање путне саобраћајне сигнализације - шифра: 45233294), која је 
објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 01.06.2020. 
године, у вези Захтева за додатним појашњењима конкурсне документације 
заинтересованих лица, које смо примили путем електронске поште дана 
03.06.2020. године у 14:38 часова, дајемо следећи одговор: 

 
Питање бр. 1 

Poštovani, 

 42 Rešetkasti nosač 60-30    m1     4 

60 Zaštitna ograda za pešake žuto crna    m1    4 

Da li se isporučuje samo jedan rešetkasti nosač dužine 4m? 

Da li je zaštitna ograda iz jednog dela? 

Одговор бр. 1 

Испоручује се само један решеткасти носач. 

Заштитна ограда је из једног дела. 

Питање бр. 2 

Na strani 9/36 je navedeno da se dostavlja izveštaj o ispitivanju – sertifikat o kvalitetu 
saobraćajnih znakova ne stariji od 6 meseci. Da li se misli na sertifikat o stalnosti 
performansi za saobraćajne znakove koji je obavezan po Zakonu o građevinskim 
proizvodima i iz koga se vidi da su znakovi u skladu sa standardom SRPS EN 12899? 
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Molimo Vas da izmenite uslov da sertifikati za znakove ne budu stariji od 6 meseci 
pošto se ispitivanje vrši na godišnjem nivou tj na svakih 12 meseci. 

Одговор бр. 2 

У  конкурснoj документације тражимо да сертификати за знаке не буду старији од 
12 месеци, нигде нисмо навели 6 месеци. 

Питање бр. 3 

Na strani 10/36 je navedeno: 

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом , односно да је 
у претходне три године ( 2107, 2018 и 2019) извео радове на испоруци и уградњи 
вертикалне сигнализације, најмање три Уговора,  у  износу од најмање  
3.000.000,00 динарабез ПДВ-а по једном уговору. 

U redu je da najmanji iznos za radove na isporuci I ugradnji vertikalne signalizacije 
iznosi 3.000.000,00 dinara alli ne vidimo razlog zasto bi taj iznos morao da bude po 
jednom ugovoru ako obuhvata 3 godine? Taj uslov bi predstavljao ograničavanje 
konkurencije i narušavanje jednakosti ponuđača. 

Одговор бр. 3 

У  измени конкурсне документације ћемо променити овај услов у питању је 
техничка грешка, пословни капацитет доказујете у укупном износу за све три 
године а не по једном уговору. 

Питање бр. 4 

Na strani 12/36 pod brojevima 6 i 7 navedeno je kao uslov za horizontalnu signalizaciju: 

Minimum 1 lice sa VII stepenom stručne spreme saobraćajne struke i licencom 470 i  

Minimum 10 lica osposobljena za izvođenje radova na horizontalnoj signalizaciji. 

Kako je u dodatnom uslovu za vertikalnu signalizaciju zahtevano da ponuđači moraju 
imati angažovano 1 inženjera VII stepena saobraćaja sa licencom 470 i minimum 12 
lica obučenih za radove na vertikalnoj signalizaciji a nabavka nije oblikovana po 
partijama, da li ispunjavamo oba uslova ako dostavimo dokaz za 1 inženjera VII 
stepena saobraćajne struke sa licencom 470 i 12 lica osposobljenih za izvođenje 
radova na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji ili zahtevate da ponuđači dostave 
dokaz za 2 inženjera VII stepena saobraćajne struke sa licencom 470 i 22 lica za 
radove, što bi predstavljalo ograničavanje konkurencije i narušavanje jednakosti 
ponuđača? Napominjemo da za količine radove iz predmera nije neophodan toliki broj 
radnika. 
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Одговор бр. 4 

Набавка није обликована по партијама и свакако понуђачи који доставе доказ о 
ангажовању једног инжењера VII степена саобраћајне струке са лиценцом 470 и 
12 лица оспособљених за извођење радова на хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији испуниће додатни услов везан за кадровски капацитет. 

Питање бр. 5 

Koja je procenjena vrednost ove javne nabavke? 

Одговор бр. 5 

Подаци о процењеној вредности јавних набавки представљају пословну тајну на 
основу члана 15. Правилника (Сл. Лист Општине Кула 1/16) о ближем уређењу 
поступка јавне набавке, и неће се објавити. 

Измена конкусрне документације, одговори на питања заинтересованих лица и 
Обавештење о продужетку рока за доставу понуда ће бити објављени на Порталу 
ЈН и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 
Комисија за јавне набавке 

                                                                                               Биљана Шљукић с.р. 
  

 


