
 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку услуге, брoj 404-2/14у-2020-28 - 

Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова, 

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне 

документације:  

Питање број 3 

„Поштовани,  

Постављамо питање везано за ЈН, односно указујемо на неправилност 

након измене у документацији за јавну набавку услуге, број 404-2/14У-2020-

28 - набавка и постављање табли са називима улица и тргова, по питању 

материјала од којих су израђене табле са називима улица: 

- првобитном конкурсном документацијом је Наручилац дефинисао 

''Табле за означавање назива улица и тргова израђују се у складу са Kњигом 

графичких стандарда Републичког геодетског завода, број 95-623/2017 од 

07.07.2017. године''. 

да би потом изменом конкурсне документације написао следеће: 

''Табле са називима улица и тргова израђују се од челичног лима, 

дебљине 1мм, заштићене од атмосферских услова, пластифициране или 

емајлиране. Слова се исписују поступком сито штампе. Боја табле, оквира, 

врста писма и фонта одређени су Kњигом графичких стандарда Републичког 

геодетског завода, број 95-623/2017 од 07.07.2017. године.'' 

Тиме се нарушава прецизно дефинисање материјала из правилника о 

адресном регистру (чији део је и Kњига графичких стандарда), где децидно 

стоји: '' Табле из члана 16. овог правилника израђују се од емајлираног лима, 

отпорног на корозију, који мора имати трајност од најмање десет година'' 

Дакле, табле не могу бити ''пластифициране или емајлиране'', већ само 

емајлиране.  

Указујемо Наручиоцу да је потребно да изврши измену конкурсне 

документације и децидно стави да су табле израђене од ЕМАЈЛИРАНОГ 

ЛИМА, чиме ће се осигурати одговарајући квалитет и поштовање обавеза из 

Правилника о адресном регистру.“                                       

 

Одговор: 

Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације у 

делу техничке спецификације услуге и објавио Измену и допуну конкурсне 

документације број 2 и Измењену конкурсну документацију број 1. Одговор 

на питање број 3 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације 

број 2. 

Питање број 4 

„Љубазно молим да нам, у складу са чланом 63. ЗЈН појасните следеће:  

У тачки 9.2 конкурсне документације наводите да је рок трајања уговора „до 

обостраног испуњења уговорених обавеза односно до утрошка финансијских 

средстава предвиђених за ову намену” док се у конкурсној документацији на 

стр 13/44 и моделу уговора на стр 40/44 наводи да средство обезбеђења за 



добро извршење посла тј. банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

У моделу уговора  предвиђате да су обавезе пружаоца услуге да отпочне 

пружање услуге након закључења уговора, односно пријема налога за 

пружање услуге који ће садржати тачно одређену локацију, опис, количину и 

време пружања услуге. Kао потенцијални понуђач сагледавамо да ће се 

услуге вршити сукцесивно након пријема налога за пружање услуге у неком 

временском року. Kоји је то временски рок?“  

 

Одговор: 

Предметне услуге ће се пружати сукцесивно, након закључења уговора, 

по добијању налога за пружање услуге од стране Наручиоца (са тачно 

одређеном локацијом, описом, количином и временом пружања услуге), а по 

динамици дефинисаној сваким појединачним налогом Наручиоца, сразмерно 

обиму (количини) услуга предвиђених предметним налогом. 

 

Питање број 5 

 „Kоји је временски рок важења уговора који се потписује? Напомињемо 

да је пословним банкама за издавање обавезујућих писама о намерама и 

банкарских гаранција неопходан рок важења уговора обзиром да наводите да 

банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла? 30 дана се рачуна од ког тренутка? Утрошак 

финансијских средстава предвиђених за предметну ЈН се може десити у року 

од 6 месеци као и у року од 2 године. Љубазно молимо да измените 

конкурсну документацију/модел уговора и прецизно дефинишете рок важења 

уговора односно рок за коначно извршење посла (нпр. 12 месеци или 24 

месеца) како бисмо били у могућности прибавити средства обезбеђења 

захтевана конкурсном документацијом.“ 

                                            Одговор: 

Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације у 

делу техничке спецификације услуге и објавио Измену и допуну конкурсне 

документације број 2 и Измењену конкурсну документацију број 1. Одговор 

на питање број 5 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације 

број 2. 

 

 

У Нишу, дана 30.07.2020. године 


