
                                      

 

 

Број:  II-404-1-2/2017-10 

Дана: 27.03.2017. године 

   

ПРЕДМЕТ: 3. Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-2/2017 

 

Поштовани,  

 

 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Обележавање класичне хоризонталне 

сигнализације“ број јавне набавке II-404-1-2/2017  

 

  Питање 1: 

 

  Дана 23. 03 2017. године, осам дана пре пре истека рока за подношење понуда објавили сте на 

Порталу Управе за јавне набавке измене конкурсне документације које се односе на додатне услове и 

доказе. Сходно члану 63. став 5. ЗЈН који гласи „ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда“ 

наручилац је у обавези да продужи рок за достављање понуда. 

  Захтевамо: да поступите у складу са императивном одредбом члана 63. Став 5 ЗЈН и да рок за 

достављање понуда у овом поступку продужите. 

 

   Одговор 1: 

 

 Наручилац ће поступити сходно члану 63. став 5. ЗЈН и продужити рок за подношење понуда. 

 

 Питање 2: 

 

 Постављени додатни услови: минимум 1 радник обучен за рад на машини за цртање хоризонталне 

сигнализације и то са минимумом 6 месеци искуства и минимум два радника обучена за рад са хладном 

пластиком и то са мимумом 6 месеци искуства, и начин доказивања: потврда овлашћене институције да је 

оспособљен за рад на машини за цртање хоризонталне сигнализације, која је издата минимално пре 6 

месеци; потврда произвођача хладне пластике да су обучени за рад са истом , која је издата минимум пре 

6 месеци ; потврда послодавца да радник има радно искуство у трајању од 6 месеци 

ограничавају конкуренцију. 

 Кадровски капацитет постављен на овај начин ограничава конкуренцију. Заинтересована лица не знају 

ког профила и стручне оспособљености треба да буду шест лица који поред четири одређена чине 

минимум 10 лица. 

 Ког профила и стручне спреме, примерено предмету набавке, треба да буду 6 лица која са 4 одређена 

лица, чине кадровски капацитет минимум 10 лица? 

 

 Одговор 2: 
 

 Као довољан кадровски капацитет Наручилац захтева минимално 10 лица, од тога: 

 - 1 дипломирани инжењер са важећом лиценцом 470,  

 - минимално један радник обучен за рад на машини за цртање хоризонталне сигнализације, 

 - минимум два радника обучена за рад хладном пластиком. 

 

 Из наведеног произилази да врста и степен стручне спреме осталих лица, као помоћних радника нису 

релевантни. 

 

 Конкурсна документација ће у делу радног искуства бити измењена и измена конкурсне 

документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 



         

    

  Питање 3: 
 

 Која институција у Републици Србији и по ком важећем Закону, издаје потврду да је лице 

оспособљено за рад на машини за цртање хоризонталне сигнализације? 

 

 Одговор 3: 
 

 Потврду издаје произвођач машине за цртање хоризонталне сигнализације. Конкурсна документација 

ће у овом делу бити измењена и измена конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних 

набавки и интернет страни Наручиоца.  

 

 Питање 4: 
 

  Зашто је за наручиоца важно да је Потврда да је лице оспособљено за рад на машини за цртање 

хоризонталне сигнализације, издата минимум пре 6 месеци (непознато од ког датума се рачуна 6 месеци 

уназад), ако је у конкурсној документацији прописано у напомени: “радни однос најкасније од дана 

подношења понуда до извршења посла по уговору“? 

 

 Одговор 4: 

 

 Тражени услов у делу рока издавања потврде да је лице оспособљено за рад на машини за цртање 

хоризонталне сигнализације ће изменом Конкурсне документације бити избрисан. Измена конкурсне 

документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

   Питање 5: 

 

  Зашто је за наручиоца важно да потврда произвођача хладне пластике да су два лица обучена за рад са 

истом , буде издата минимум пре 6 месеци, јер је имајући у виду друга обезбеђења квалитета, довољна само 

изјава понуђача да располаже стручним кадровима која ће извршити уговор у противном наручилац може да 

реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла? 

 

  Одговор 5: 

 

 Тражени услов у делу рока издавања потврде да је лице оспособљено за рад на машини за цртање 

хоризонталне сигнализације ће изменом Конкурсне документације бити избрисан. Измена конкурсне 

документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

  Питање 6:        
 

  Да ли се потврда да радник има радно искуство у трајању од 6 месеци издаје за свих 10 лица? Да ли 

ово искуство треба да буде стечено код понуђача који подноси понуду? Имајући у виду да је одређен тачан 

период радног искуства (6 месеци) појасните да ли би наручилац прихватио дуже или краће радно искуство 

или свих 10 лица морају имати 6 месеци радног искуства, без одређеног датума од ког се то искуство рачуна? 

 

  Одговор 6: 
 

 Тражени услов у делу радног искуства ће бити избрисан. Конкурсна документација ће бити измењена 

и измена конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни 

Наручиоца. 

 

  Питање 7: 

 

  За квалитетан, економичан и ефикасан рад на машинама за хоризонтално обележавање, руковаоце 

обучава произвођач машине да ли је за наручиоца прихватљив доказ – Потврда коју је издао произвођач 

машине о извршеној обуци? 

 

 

 



         

    

  Одговор 7: 

 

 

  Потврду о извршеној обуци издаје произвођач машине за цртање хоризонталне сигнализације. 

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и измена конкурсне документације ће бити 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

 

 

             Комисија 

 

       __________________ 

 


