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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Ул. Краља Петра Првог  бр.5 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број:  404-68/2018-V  

Дана: 09.05.2018.године 

 

 Предмет: одговори на постављена питања у вези спровођења јавне 

набавке - постављање семафора у улици Вука Караџића у Сремској 

Митровици редни број 1.3.2 

 

   ПИТАЊЕ БР.1. 

Да ли се као испуњење додатног услова-траженог кадровског капацитета, може 

прихватити и “уговор о делу” са  траженим одговорним извођачима ? 

    

 Одговор: 

       Потенцијални понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке (члан 75 Закона) а чија је делатност и предмет јавне набавке, уградња 

саобраћајне сигнализације и опреме, не могу испуњавати посебне услове - тражени 

кадровски капацитет, закључењем уговора о делу, него за лице које је у радном односу код 

понуђача: одговарајући М/МА/М1 образац пријаве на обавезно социјално осигурање 

запослених а за лице која није у радном односу: фотокопија уговора о привременим или 

повременим пословима. Понуђачи чија делатност није и предмет јавне набавке, а 

испуњавају обавезне и додатне услове, признаће се у уговор о делу закључен са лицима за 

испуњење траженог кадровског капацитета. 

 

   ПИТАЊЕ БР.2. 

Упредмеру радова у делу 2 “Спољна опрема “ под редним бројем 5. наведено је “латерна 

једнострука са тајмером фи 210 мм и звучни сигнал “ која у техничким терминима који 

постоје нема наведеног назива. На коју опрему се наведена позиција односи ? 

  

   Одговор: 

      Пројектом за извођење семафоризације раскрснице у улици Вука Караџића и Шећер 

Сокака у Сремској Митровици наведен је део опреме “латерна једнострука са тајмером 

фи 210 мм и звучним сигналом “ 

 

   ПИТАЊЕ БР.3. 

Да ли је обавезан обилазак локације? 
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     Одговор: 

        У конкурсној документацији у “Обрасцу понуде” наведено је да “Наводимо да смо 

проучили сву конкурсну документацију, прегледали терен и локацију објекта, да смо 

скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да 

се изведу радови те се обавезујемо да ћемо радове извршити по ценама из понуде “. 

Потенцијални понуђач није морао “прегледати терен и локацију” непосредним 

обиласком, али му је пружена могућност - Понуђачи, односно заинтересована лица 

могу извршити увид у техничку документацију и пројекте за предметну јавну 

набавку које због обима није могуће објавити, као и обилазак локације, сваког 

радног дана (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч до 

истека рока за подношење понуде. Понуђачи су дужни да свој долазак најаве дан 

раније како би се обезбедило присуство стручног лица и помоћ при прегледању 

документације – подтачка 5.16. Упутства понуђачима како да сачине понуду. 

 

   ПИТАЊЕ БР.4. 

Да ли би Наручилац могао да наведе тип и облик ограде и објави скицу за “Радови на 

постављању и уградњи ограде од инокса  према пројекту” -  грађевински радови, под 

редним бројем 10.? 

 

      Одговор:  

“Понуђачи, односно заинтересована лица могу извршити увид у техничку 

документацију и пројекте за предметну јавну набавку које због обима није могуће 

објавити, као и обилазак локације, сваког радног дана (понедељак – петак) у радно 

време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч до истека рока за подношење понуде. Понуђачи 

су дужни да свој долазак најаве дан раније како би се обезбедило присуство стручног 

лица и помоћ при прегледању документације” – подтачка 5.16. Упутства понуђачима 

како да сачине понуду. 

 

 

 

                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                       постављање семафора у улици Вука Караџића 

                                                                                 у Сремској Митровици Ред.бр.1.3.2. 


