
 

 

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 радова, број 404-2/10Р-2019-28 - 

Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање 

у насељу  Бранко Бјеговић, обликовану у четири партије: 

I партија - Партерно уређење 

II партија - Саобраћајница 

III партија - Трафостаница и кабловски вод  

IV партија - Водоводна мрежа,  

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

                                          Питање број 1. 

„Обзиром да је дошло до измене конкурсне документације за ЈН 

Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање 

у насељу Бранко Бјеговић, да ли ће важити изјава о обиласку локације за 

извођење радова и увид у пројектну документацију, која је већ потписана на 

старом обрасцу?“ 

                                              Одговор: 

Понуђачи који су пре објављивања Измењене и допуњене конкурсне 

документације број 1 обишли локацију за извођење радова,  извршили увид у 

пројектну документацију и прибавили Изјаву о обиласку локације за извођење 

радова и извршеном увиду у пројектну документацију, потписану од стране  

овлашћених представника понуђача и  овлашћеног лица наручиоца и оверену 

печатом, сматраће се валидном, јер на истој није било измена осим у 

нумерацији стране.   

 

Питање број 2. 

 „У тачки XIII Техничка спецификација радова са обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни за партију I, В) коловозна 

конструкција, наведене су позиције које треба извести.  

Потребно је дефинисати и појаснити следеће позиције из техничке 

спецификацијe: 

 

Позиција В) 7.  Израда тротоара од бетонских "бехатон" плоча на слоју 

дробљеног песка. Позиција обухвата израду тротоара од бетонских "бехатон" 

плоча МБ40, на слоју претходно постављеног дробљеног песка 0-4mm, 

дебљине 4cm. Рад обухвата набавку материјала, транспорт и уграђивање по 

пројекту. 

* паркинг (d=8 cm) 

* пешачке стазе и простор за паркирање бицикала (d=8 cm) 

Потребно је дефинисати величину, боју и врсту бетонских бехатон 

плоча за паркинг и пешачке стазе и простор за паркирање бицикала. 

 

Позиција В) 8. Постављање бетонских ивичњака. Позиција обухвата 

уградњу бетонских ивичњака, на подлози од бетона МБ20. Рад подразумева 

набавку, довоз и уградњу ивичњака.                                           

*Ивичњак 12/18 cm 

*Ивичњак 8/20 cm 

Потребно је дефинисати боју бетонских ивичњака. 



 

Позиција В) 9. Постављање бетонских ивичних трака. Позиција 

обухвата набавку и уградњу бетонских ивичних трака за раздвајање паркинг 

места, на подлози од бетона МБ20.                                            

* димензија 10/10/60 cm за маркацију паркинга за путничка возила 

 Потребно је дефинисати боју бетонских ивичних трака.“ 

                                               

Одговор: 

Одговор на питање број 2. Садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 2. 

 

Питање број 3. 

„У делу Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора 

доказати: 

4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за 

извршење предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о 

раду (на одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад 

ван радног односа: 

* За I партију: најмање 15 грађевинских радника оспособљених за 

извођење грађевинских; 

* За II партију: најмање 10 грађевинских радника оспособљених за 

извођење грађевинских радовa; 

 Потребно је дефинисати  да ли ових 15 (односно 10) грађевинских 

радника садрже и машинисте ангажоване на овим пословима?“   

                                         

Одговор: 

Одговор на питање број 3. Садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 2. 

 

Питање број 4. 

„У конкурсној документацији наводи се: I) 9.2. Рок извођења радова за 

I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 25 (двадесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

На основу предмера радова из конкурсне документације и нашег досадашњег 

искуства, на извођењу радова који су предмет јавне набавке, сматрамо да је 

рок од 25 (двадесетпет) календарских дана кратак за извођење предметних 

радова.  

Да ли постоји могућност да комисија продужи рок за извођење радова 

и у складу са тим измени конкурсну документацију?“   

                                         

Одговор: 

Одговор на питање број 4. Садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 2. 

 

Питање број 5. 

„У конкурсној документацији наводи се: II) 11. Подаци о врсти, 

садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског 

испуњења обавеза понуђача. 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави: Оригинал писмо о намерама 

пословне банке, за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла  

 



 

Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

Да ли се захтевају писма о намерама обавезујућег карактера за банку?“   

                                         

Одговор: 

Одговор на питање број 5. Садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 2. 

 

У Нишу, дана 05.04.2019. године 


