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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева заинтересованог лица за додатним 
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, Комисија за јавну 
набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне документације за ЈНМВ бр. 
10/2017, објављене дана 17.03.2017. године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца, како следи: 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 10/2017 
 

НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОРАВАЊЕ 
САОБРАЋАЈА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
 
 
 
*Питање бр. 1: 
На страни 30. конкурсне документације наведено је да се  доставља меница за 
озбиљност понуде у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 
На страни 22. члан 2. наводите да су количине оријентационе,такође на страни 
4. наводите да су количине оријентационе, како да упишемо у менично 
овлашћење вредност уговора када исти није дефинисан конкурсном 
документацијом? Да ли се уписује 10% вредности понуде? (што је такође само 
оријенатациона вредност). 
 
Одговор: 
Да, уписује се вредност у висини 10% од вредности понуде понуђача, а 
вредност понуде је иста као и касније закључен уговор са изабраним 
понуђачем.  
 
 
 
Питање бр. 2: 
На страни 16. Образац структуре цене на позицији 2. Предвидели сте 
обједињену  цену за 34 м. Вештачке избочине висине 7 цм и уједно у тој 
позицији наговестили да ће се поручивати и крајнице за Вештачку избочину у 
случају да не належу на издигнуте ивичњаке , а у конкурсној документацији 
нигде нису наведене оријентационе количине крајница које ће се наручивати , 
тако да заинтересовани понуђачи не могу дати цену за такву позицију. 
Произвођачи вештачких избочина не дају тако обједињене цене и дали су нам 



сугестију да се позиције поделе - обзиром да се појединачно и поручују од 
произвођача.  Сматрамо да је потребно да наведену позицију поделите на две 
позиције и то:  
1. Вештачке избочине 7 цм (набавка и монтажа)  цена се даје по м1 
2. Крајница за вештачку избочину 7 цм (набавка и монтажа) цена се даје по 
1  комаду (крајница)    те да ову позицију допуните информацијом о 
оријентационим количинама крајница које ће те поручивати у складу са овом 
јавном набавком. 
 
Одговор: 
Као што је и наведено у позицији бр. 2 да цена подразумева набавку, монтажу 
као и постављање крајница које се уколико су постављене обрачунавају у 
укупној дужини са вештачком избочином по јединичној цени. Ради се  о 
оријентационој количини од 34 метра и постављање се врши на више локација 
са различитом ширином коловоза. 
 
 
 
3. Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 10/2017 остаје непромењен: 
28.03.2017. године до 10 часова. 
 
 
 
 
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  
- на интернет страници Наручиоца 


