
 
 

 

 
 

  

    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2020-34 

Дана: 10.06.2020. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Набавка и уградња елемената вертикалне  

сигнализације ,обележавање хоризонталних ознака на општинских путева 

Бр. ЈН 34/ 2020  доставља: 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање 1: 

1. Наручилац је на страни 14/63 кпнкурсне дпкументације, у делу ппслпвни капацитет, ппд тачкпм А), 
прпписап да ппнуђач мпра да ппседује и: 
 
„А) Дпказ п испуоенпсти услпва за израду вертикалне сапбраћајне сигнализације у складу са: 
-стандардпм SRPS EN 12899-1 
-Техничким упутствпм ЈП Путеви Србије БС-06, 
-Техничким упутствпм ЈП Путеви Србије ОП-01, 
-Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017)“ 
 
Наручилац је у делу ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ прпписап Сапбраћајни знакпви мпрају бити израђени у 
складу са Техничким упутствима ЈП Путеви Србије Бепград (ОП-01 и БС-06. Захтев да су сапбраћајни 
знаци израђени  у складу са Техничким упутствима са пбавезујућпм применпм ЈП „Путеви Србије“ 
ОП-01 и БС 06 није у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке, пграничава кпнкуренцију и нарушава 
начелп једнакпсти ппнуђача. 
 
Увидпм у Техничкп упутствп БС-06 мпже се утврдити да није пбјављенп у Службенпм гласнику 
Републике Србије, на пснпву кпјих прпписа је дпнетп, када ступа на снагу и пд када ппчиое оегпва 
примена.  
Прпписи кпји регулишу пбласт сапбраћајне сигнализације су Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на 
путевима ( Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10,101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15- др, закпн 9/16 – УС, 
24/18,41/18, 41/18 –др, закпн 87/18), Закпн п путевима (Службени гласник РС бр. 41/18 и 95/18) 
Правилник п сапбраћајнпј сигнализацији (Службени гласник РС бр. 85/17), Правилник п начину 
регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва ( Сл. Гласник РС бр. 134/14). Увидпм у напред 
наведене прпписе мпже се утврдити да ни једна пдредба не упућује на упутства кап ппдзакпнске 
правне акте кпје дпнпсе имапци јавних пвлашћеоа. 
 
Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре далп је мишљеое бр.  011-00-
00141/2019-03 пд 20. Марта 2019. гпдине, у кпме је заузелп став да су Упутства пдређених предузећа 



 
 

пбавезујућа укпликп се на оих упућује у пдређеним правним прпписима у пбјављеним у службеним 
гласилима, кпјима се регулише дата пбласт. Какп ни један прппис пбјављен у Службенпм гласнику РС 
не упућује на Упутства путева Србије, иста нису пбавезујућа те се на оих наручилац не мпже 
ппзивати у ппступку јавне набавке. 
 
Дпказ: Мишљеое Министарства грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре далп је мишљеое бр.  
011-00-00141/2019-03 пд 20. Марта 2019. 
 
Правилник п сапбраћајнпј сигнализацији је ппдзакпнски акт кпји, схпднп Закпну п државнпј управи 
дпнпси министарствп и ппсебне прганизације. Упутства кпја служе за спрпвпђеое  Правилника п 
сапбраћајнпј сигнализацији мпрају бити у складу са важећим Правилникпм јер их пргани државне 
управе и имапци јавних пвлашћеоа дпнпсе да би пдредили начин оихпвпг извршеоа. Чланпм 15. 
Закпна п државнпј управи прпписанп је: 
“Министарства и ппсебне прганизације дпнпсе правилнике, наредбе и упутства. 
Правилникпм се разрађују ппједине пдредбе закпна или прпписа Владе. 
Наредбпм се наређује или забраоује некп ппнашаое у једнпј ситуацији кпја има ппшти значај. 
Упутствпм се пдређује начин на кпји пргани државне управе и имапци јавних пвлашћеоа извршавају 
ппједине пдредбе закпна или другпг прпписа. 
Правилници, наредбе и упутства пбјављују се у "Службенпм гласнику Републике Србије". 
 
Какп упутства Путева Србије нису пбјављена у "Службенпм гласнику Републике Србије"  а техничка 
упутства јавних предузећа не представљају техничке прпписе пднпснп нису деп правнпг система 
Републике Србије, исте наручилац не мпже да прппише у кпнкурснпј дпкументацији.  
 
Наведенп је пптврдилп и Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација Републике Србије у 
пдгпвпру на питаоа везанп за прпписиваое техничких упутстава јавних предузећа у ппступцима 
јавних набавки. 
 
Дпказ: Одгпвпр Министарства тргпвине, туризма и телекпмуникације Републике Србије. 
 
Чланпм 16. Правилника п сапбраћајнпј сигнализацији („Службени гласник РС”, брпј 85/17) прпписан 
је: 
Сапбраћајни знак према стандарду SRPS EN 12899 испуоава најмаое:  
1) фактпр сигурнпсти за пптерећеое класе (PAF1);  
2) притисак ветра класе (W5);  
3) динамички притисак снега класе (DSL1);  
4) највећу привремену дефлексију класе (TDB4). 
 
Члан 10. ЗЈН прпписанп је „Наручилац је дужан да у ппступку јавне набавке пмпгући штп је мпгуће 
већу кпнкуренцију. 
Наручилац не мпже да пграничи кпнкуренцију, а ппсебнп не мпже пнемпгућавати билп кпјег 
ппнуђача да учествује у ппступку јавне набавке непправданпм упптребпм прегпварачкпг ппступка, 
нити кпришћеоем дискриминатпрских услпва, техничких спецификација и критеријума“. 
Члан 12. ЗЈН  прпписанп је „Наручилац је дужан да у свим фазама ппступка јавне набавке пбезбеди 
једнак пплпжај свим ппнуђачима.  
Наручилац не мпже да пдређује услпве кпји би значили наципналну, теритпријалну, предметну или 
личну дискриминацију међу ппнуђачима, нити дискриминацију кпја би прпизлазила из 
класификације делатнпсти кпју пбавља ппнуђач“. 



 
 

Чланпм 76. ставпм 6. ЗЈН прпписанп је «Наручилац пдређује услпве за учешће у ппступку јавне 
набавке такп да ти услпви не дискриминишу ппнуђаче и да су у лпгичкпј вези са предметпм јавне 
набавке». 
 
Из свега напред изнетпг мпже се утврдити да прпписани услпв није у лпгичкпј вези са предметпм 
јавне набавке, да пграничава кпнкуренцију и нарушава начелп једнакпсти ппнуђача, штп представља 
ппвреду члана 76. Става 6. ЗЈН а са оим у вези и члан 10. И 12. ЗЈН. 
 
Мплимп наручипца да избрише из кпнкурсне дпкументације захтева да сапбраћајни знаци буду 
израђени  у складу са Техничким упутствима са пбавезујућпм применпм ЈП „Путеви Србије“ ОП-01 
и БС 06, јер није у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке и пграничава кпнкуренцију, штп 
представља битну ппвреду члана 76. Става 6. ЗЈН а са оим у вези и члана 10 и 12. ЗЈН. Једини 
пбјективан захтев имајући у виду предмет јавне набавке је да ппнуђач дпстави дпказ да су 
сапбраћајни знаци израђени у складу са Закпнпм п грађевинским прпизвпдима и Правилникпм п 
сапбраћајним знакпвима на путевима ( Сл. гласник РС бр.85/2017) у ппгледу минималних услпва у 
складу са стандардпм SRPS EN 12899: 
-фактпр сигурнпсти са пптерећеоем класе (PAF1) 
-притисак ветра класе ( WL5) 
-динамички притисак снега класе (DSL1) и 
-највећу привремену дефлексију класе (TDB4). 
 
Схпднп наведенпм, мплимп наручипца да из предметне кпнкурсне дпкументације, на странама 
19/63 и 20/63, избрише и тачке 3. и 5. у кпјима се навпди да ппнуђач мпра да ппседује и: 
3. А) Извештаје п испитиваоу сапбраћајне сигнализације за пбавезни сет типпва знакпва у складу са 
Техничким упутствпм БС-06 издате пд стране акредитпване лабпратприје, кпјим ће дпказати 
испуоенпст услпва за израду вертикалне сапбраћајне сигнализације у складу са стандардпм SRPS EN 
12899-1, Правилникпм п сапбраћајнпј сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), техничким 
упутствима ЈП Путеви Србије БС-06 и ОП-01; 
5. Пптврду п налепницама издату пд акредитпване лабпратприје и узпрак налепнице прпизвпђача са 
пптребним ппдацима у складу са техничким упутствпм БС-06. 
 
Одговор Наручиоца: 

 У делу III конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, предвиђен је пословни капацитет 

као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке.  

Поред осталог, наручилац је у оквиру додатног услова пословног капацитета захтевао да 

понуђач мора да поседује и: 

„3.  Доказ о испуњености услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације: 

А) Доказ о испуњености услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са: 

-стандардом SRPS EN 12899-1 

-Техничким упутством ЈП Путеви Србије БС-06, 

-Техничким упутством ЈП Путеви Србије ОП-01, 

-Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), 

 



 
 

5. На саобраћајним знаковима, на полеђини, налепницу произвођача са потребним подацима.“ 

Међу доказима, за наведене услове захтевани су: 

 „3. А) Извештаји о испитивању саобраћајне сигнализације за обавезни сет типова знакова у складу 

са Техничким упутством БС-06 издати од стране акредитоване лабораторије, којим ће доказати 

испуњеност услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са  стандардом SRPS 

EN 12899-1, Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), техничким 

упутствима ЈП Путеви Србије БС-06 и ОП-01;  

5. Потврда о налепницама издату од акредитоване лабораторије и узорак налепнице произвођача са 

потребним подацима у складу са техничким упутством БС-06 - Потврда за налепнице и узорци 

налепница.“  
 

Заинтересовано лице је указало наручиоцу да услов пословног капацитета и доказ одређен под 

тачком 3 А није у логичкој вези са предметом јавне набавке, ограничава конкуренцију и нарушава начело 

једнакости понуђача. Аргументи које је изнело заинтересовано лице нису у вези са повредом прописа 

којима се уређују јавне набавке, односно неутемељени су и паушални. Потпуно је нејасно због чега 

заинтересовано лице сматра да пословни капацитет у оспореном делу није у логичкој вези са предметом 

јавне набавке и чиме су то потенцијални понуђачи онемогућени у остваривању начела једнакости.  

Наиме, наводи заинтересованог лица да Техничко упутство БС-06 није објављено у Службеном 

гласнику Републике Србије, да се не зна на основу којих прописа је донето, када ступа на снагу и од када 

почиње његова примена, као и позивање на мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре бр. 011-00-00141/2019-03 од 20. марта 2019. године, у коме је то министарство „заузело 

став“ да су упутства одређених предузећа обавезујућа уколико се на њих упућује у одређеним правним 

прописима у објављеним у службеним гласилима, којима се регулише дата област, ни на који начин не 

доказују да постављени услов пословног капацитета није у логичкој вези са предметом јавне набавке као 

и да је њиме ограничена конкуренција. Мишљење које наводи заинтересовано лице, за које не може да се 

наведе да је њиме министарство заузело било какав став, је општег карактера, и не представља доказ у 

прилог тврдњи заинтересованог лица. Ако је јавном предузећу поверено обављање делатности од општег 

интереса од стране Републике Србије, и то предузеће своју надлежност односно упутства за поступање 

обједини у документима која објављује, а која су намењена свима који се баве одржавањем путева у 

најширем смислу, онда је свакако обавеза наручилаца да таква упутства, за која управљач путева наводи 

да су обавезујућа, узме у обзир увек када спроводи набавке из те области.  

У потпуности су нетачни наводи заинтересованог лица да пошто ниједан пропис објављен у 

Службеном гласнику РС не упућује на Упутства Путева Србије, иста нису обавезујућа, те да се на њих 

наручилац не може позивати у поступку јавне набавке, будући да наручилац одређује додатне услове у 

складу са одредбама ЗЈН а у складу са својим објективним потребама и према предмету набавке, па 

околност да ли су одређени акти обавезујући или не са становишта прописа није од значаја на потребу 

наручиоца да набави искључиво квалитет за цену коју плаћа. Осим тога, цела ЕУ функционише према 

смерницама тј. Директивама из свих области, као и према документима које објављује Европска комисија 

а која нису пропис, али је наручиоцима дато право да користе смернице, техничка и друга упутства и 

добру праксу увек када је то примерено предмету јавне набавке.  

Наручилац је дужан да јавну набавку обликује и спроводи у складу са својим објективним 

потребама, омогућавајући конкуренцију у највећој могућој мери свим заинтересованим понуђачима који 

могу да реализују предмет уговора и да на квалитетан и одговоран начин испуне све своје уговорне 

обавезе, у складу са ЗЈН и посебним прописима и добром праксом у вези са предметом јавне набавке.  

Дакле, истицање заинтересованог лица да наведено техничко упутство није обавезујуће јер није 

објављено у Службеном гласнику РС, те да наручилац не може да се позива на иста у конкурсној 

документацији није аргументован и основан навод и тврдња. Наручилац је дужан да, поред прописа, 

користи препоруке и добру праксу у предметној области како би на сврсисходан и економичан начин 



 
 

задовољио своје потребе, а кроз додатне услове за учешће у поступку обезбеди адекватне капацитете 

понуђача који јавну набавку могу да реализују на квалитетан начин. Посебно, наручилац истиче да 

су Техничка упутства управљача путева ЈП Путеви Србије намењена произвођачима саобраћајних 

знакова и опреме, извођачима радова и надзорним органима задуженим за ову врсту радова на 

путевима, као и јединицама локалне самоуправе које изводе радове на државним путевима и које 

желе да поставе минималне захтеве квалитета саобраћајних знакова. Основни принципи и 

дефиниције који су приказани у упутствима битно смањују било какве недоумице и стручне дилеме у 

примени материјала, а истовремено доприноси ефикаснијем и безбеднијем саобраћају на путевима.  

С обзиром да кроз Кикинду пролазе државни путеви и да наручилац врши  постављање и 

одржавање на истим,наручилац сматра да Техничко упутство ЈП „Путеви Србије“ ОП-01 и БС-06 од 

15.05.2019. године са обавезујућом применом у сваком случају дефинише карактеристике 

саобраћајне сигнализације која је у надлежности наручиоца и које наручилац према објективним 

потребама које има, у потпуности поштује и примењује. У Техничким упутствима изричито је 

наведено да су обавезујућа и кроз садржину истих дате су смернице у вези са израдом техничке 

документације у области саобраћајне сигнализације и опреме на државним путевима Републике 

Србије како би се обезбедило побољшање постојећег стања у области вертикалне сигнализације, 

квалитета вертикалне саобраћајне сигнализације, формирали основни принципи регулисања и 

вођења саобраћаја и постизање вишег нивоа безбедности саобраћаја, а све у складу са европском 

регулативом и праксом и применом одредаба стандарда ЕН 12899-1 и СРПС ЕН 12899-1. Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2005), основано 

је јавно предузеће за управљање државним путевима што обухвата следеће послове: коришћење 

државног пута, организовање и контрола наплате, накнада за употребу државног пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.; заштита државног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији 

државног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити државног пута; уступање радова на одржавању државног пута; организовање стручног надзора 

над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута; планирање изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите државног пута; означавање државног пута и вођење евиденције о 

државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве; управљање саобраћајем и 

организовање и обављање бројања возила на државном путу.  

Дакле, Влада Републике Србије је означавање државног пута поверила ЈП „Путеви Србије“. 

Имајући у виду да је предмет јавне набавке набавка и уградња елемената вертикалне 

сигнализације, обележавање хоризонталних ознака на општинских путева, наручилац истиче да ће 

вертикална сигнализација, као и хоризонтална сигнализација бити постављана на путевима који се 

уклапају односно преплићу са државним путевима 13 (Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - 

Кикинда - Зрењанин - Чента – Београд) и 15 (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки 

Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са 

Румунијом (гранични прелаз Наково)). 

Самим тим, обавеза је наручиоца да, спроводећи поступак јавне набавке са овим предметом, 

поштује техничка упутства ЈП „Путеви Србије“, будући да су она обавезујућа за  све извођаче радова на 

државним путевима. Такође, наведена упутства су и смерница за примену и на свим осталим путевима, 

јер означавање путева мора бити уједначено и усаглашено са државним путевима који пролазе кроз целу 

Србију и самим тим за локалне самоуправе које су одговорне за своје путеве. 

Правилник о саобраћајној сигнализацији је ступио на снагу 01.05.2010. године и од тог дана су 

одредбе истог обавезујуће за ЈП „Путеви Србије“ Београд, извођаче радова којима су на основу уговора 

са ЈП „Путеви Србије“ поверени државни путеви на одржавање и заштиту, произвођаче саобраћајне 

сигнализације и опреме и извођаче радова на обележавању ознака на коловозу. У поступку израде 

саобраћајних знакова, произвођачи истих су дужни да се придржавају одредби Техничког упутства (са 

обавезујућом применом) о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних 



 
 

знакова на државним путевима Републике Србија, са захтевима стандарда, донетим и усвојеним од стране 

ЈП „Путеви Србије“. 

Заинтересовано лице је цитирало садржину чл. 16. Правилника о саобраћајној сигнализацији, чл.  

10., 12. и 76. ЗЈН, без извођења икаквих закључака који произилазе из тих одредаба односно о каквим 

недостацима и неправилностима у конкурсној документацији је реч. Самим Техничким упутством је 

наведено да су иста израђена у сладу са свим прописима које заинтересовано лице наводи у свом допису, 

што значи да свакако нису у колизији са тим прописима већ их додатно разрађују и појашњавају, чиме ни 

на који начин једнакост између заинтересованих лица није повређена. 

На крају је захтевано да се избрише из конкурсне документације захтев да саобраћајни знаци буду 

израђени  у складу са Техничким упутствима са обавезујућом применом ЈП „Путеви Србије“ ОП-01 и БС 

06, јер нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и ограничава конкуренцију, што представља 

битну повреду члана 76. става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10 и 12. ЗЈН., јер је објективан захтев 

имајући у виду предмет јавне набавке је да понуђач достави доказ да су саобраћајни знаци израђени у 

складу са Законом о грађевинским производима и Правилником о саобраћајним знаковима на путевима ( 

Сл. гласник РС бр.85/2017) у погледу минималних услова у складу са стандардом SRPS EN 12899: 

-фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1) 

-притисак ветра класе ( WL5) 

-динамички притисак снега класе (DSL1) и 

-највећу привремену дефлексију класе (TDB4). 

Додатно, неутемељен и необразложен је захтев заинтересованог лица да се из конкурсне 

документације, на странама 19/63 и 20/63, избришу и тачке 3. и 5. у којима се наводи да понуђач мора да 

поседује и: 

3. А) Извештаје о испитивању саобраћајне сигнализације за обавезни сет типова знакова у складу 

са Техничким упутством БС-06 издате од стране акредитоване лабораторије, којим ће доказати 

испуњеност услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са стандардом SRPS EN 

12899-1, Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), техничким 

упутствима ЈП Путеви Србије БС-06 и ОП-01; 

5. Потврду о налепницама издату од акредитоване лабораторије и узорак налепнице произвођача 

са потребним подацима у складу са техничким упутством БС-06. 

Дакле, заинтересовано лице није навело због чега је конкретно потребно избрисати наведене 

доказе у вези тачке 5 где је захтевана потврда о налепницама издата од акредитоване лабораторије и 

узорак налепнице произвођача са потребним подацима у складу са техничким упутством БС-06, осим 

што наручилац претпоставља да је разлог навођење Техничког упутства БС-06. Заинтересовано лице није 

навело доказе ни конкретне чињенице које иду у прилог његовим тврдњама о потреби да се избришу 

делови пословног капацитета у наведеним тачкама. И у вези са наведеним, наручилац остаје у свему што 

је претходно навео и истиче да је конкурсна документација сачињена у потпуности у складу са свим 

начелима јавних набавки, као и чл. 61. став 1. и 76. ЗЈН. 

Све наведено потврђује и пракса Републичке комисије, која је одлучивала о поднетим захтевима 

за заштиту права у предметним поступцима јавних набавки, а којом је недвосмислено утврђено да 

наручиоци имају право да захтевају испуњеност захтева које познају Техничка упутства Путева Србије у 

области саобраћајне сигнализације. То су решења бр. 4-00-719/2019, 4-00-1025/2019 и 4-00-1117/2018. 

 

 



 
 

Питање 2: 

2. Наручилац је на страни 15/63 предметне кпнкурсне дпкументације, у делу дппунски услпв, 
прпписап следећи услпв: 
„Дппунски услпв: 

 Ппнуђач мпра на дан ппднпшеоа ппнуда и за време трајаоа угпвпра, да ппседује важећу 
Пплису псигураоа пдгпвпрнпсти из делатнпсти за штету причиоену трећим лицима са 
псигуранпм сумпм за лица и ствари у минималнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара. Укпликп 
пплиса истиче за време трајаоа угпвпра, изабрани ппнуђач је пбавезан да дпстави нпву 
пплису.“ 

 
Имајући у виду начин на кпји је наручилац у кпнкретнпм случају прпписап ппменути захтев, кап 
дпдатни услпв, ппнуђачи би били дужни да исти дпставе у пквиру свпје ппнуде. Наведени услпв у 
вези је са фазпм реализације угпвпра, те је прпписиваоем истпг у пквиру дпдатних услпва, чија се 
испуоенпст цени у мпменту ппднпшеоа ппнуда, наручилац пграничип кпнкуренцију супрптнп члану 
76 став 6 ЗЈН и члану 10 ЗЈН. 
Мплимп наручипца да  услпв „• Ппнуђач мпра на дан ппднпшеоа ппнуда и за време трајаоа 
угпвпра, да ппседује важећу Пплису псигураоа пдгпвпрнпсти из делатнпсти за штету причиоену 
трећим лицима са псигуранпм сумпм за лица и ствари у минималнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара. 
Укпликп пплиса истиче за време трајаоа угпвпра, изабрани ппнуђач је пбавезан да дпстави нпву 
пплису.““ избрише из дпдатних услпва. 
 
Да наведени услпв пграничава кпнкуренцију пптврђује и Решеое Републичке кпмисије брпј 4-00-
1375/2017. 
 

 

Одговор Наручиоца:  

 

 Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији . 

 

 

Питање 3 : 

3. Наручилац је на страни 14/63 кпнкурсне дпкументације, у делу кадрпвски капацитет, прпписап 
следећи услпв: 
„Да је ппнуђач кадрпвски псппспбљен тј. да ппнуђач има минимум ангажпвана или заппслена лица 
наведена у табели: 
Впзач кпји ппседује впзачку дпзвплу за категприју мптпрнпг впзила најмаое „C1“, минимални брпј 
ангажпваних лица: 2“ 
 
Наведени услпв кадрпвскпг капацитета, да ппнуђач има заппсленп/раднп ангажпванп најмаое два 
впзача Ц1 категприје није у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке и дискриминише ппнуђаче, у 
смислу члана 76 став 6 и члана 10 ЗЈН. 
Наручилац захтева да ппнуђач распплаже са два впзача Ц1 категприје, а у техничкпм капацитетпм 
није захтевап да ппнуђач распплаже ни са једним впзилпм за кпје је неппхпдна впзачка дпзвпла 
категприје Ц. Наручилац јесте, у делу техничкпг капацитета, прпписап да ппнуђач распплаже са два 
камипна путарца, али впзила, кпја се кплпквијалнп пзначавају кап камипни путари, су заправп, 
схпднп члану 8 ставу 2 Правилника п ппдели мптпрних и прикључних впзила и техничким услпвима 
за впзила у сапбраћају на путевима, впзила врсте Н1- впзилп врсте Н чија највећа дпзвпљена маса 
не прелази 3,5 т. 
Члан 8 став 2 Правилника п ппдели мптпрних и прикључних впзила и техничким услпвима за впзила 
у сапбраћају на путевима: 
„Врста Н1 - јесте впзилп врсте Н чија највећа дпзвпљена маса не прелази 3,5 т.“ 



 
 

 
Чланпм 195 став 1 тачка 6 Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима прпписанп је да впзачка 
дпзвпла Б категприје издаје за управљаое впзилпм чија дпзвпљена маса не прелази 3.500 кг, те се 
навпди: 
„Впзачка дпзвпла издаје се за управљаое мптпрним впзилима, пднпснп скуппвима впзила следећих 
категприја: 
6) Б - Мптпрна впзила, псим впзила категприје А, А1, А2, АМ, Ф и М, чија највећа дпзвпљена маса 
није већа пд 3.500 кг и кпја немају више пд псам места за седеое не рачунајући седиште за впзача,“ 
 
Из свега наведенпг мпже се утврдити да камипнима путарцима мпже управљати и лице кпје 
ппседује впзачку дпзвплу Б категприје, те стпга мплимп наручипца да измени наведени услпв 
кадрпвскпг капацитета и прппише да ппнуђачи имају заппсленп/раднп ангажпванпг впзача Б 
категприје. 
 
Одговор Наручиоца: 

 
Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације . 

 

 

Питање 4: 

 

4. Наручилац је на страни 14/63 кпнкурсне дпкументације, у делу кадрпвски капацитет, прпписап 
следећи услпв: 
„Да је ппнуђач кадрпвски псппспбљен тј. да ппнуђач има минимум ангажпвана или заппслена лица 
наведена у табели: 
Радник псппспбљен (Изјава ппнуђача) за извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне 
сапбраћајне сигнализације (пбучени за уградоу хпризпнталне сигнализације бпјпм), минимални 
брпј ангажпваних лица: 10“ 
 
Наведени услпв кадрпвскпг капацитета да ппнуђач има заппсленп/раднп ангажпванп најмаое 10 
радника псппспбљених за извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне сапбраћајне 
сигнализације није у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке и дискриминише ппнуђаче, у смислу 
члана 76 став 6 и члана 10 ЗЈН. 
У члану 76 став 6 ЗЈН се навпди: 
„Наручилац пдређује услпве за учешће у ппступку такп да ти услпви не дискриминишу ппнуђаче и да 
су у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке“ 
Члан 10 ЗЈН: 
„Наручилац је дужан да у ппступку јавне набавке пмпгући штп је мпгуће већу кпнкуренцију. 
Наручилац не мпже да пграничи кпнкуренцију, а ппсебнп не мпже пнемпгућавати билп кпјег 
ппнуђача да учествује у ппступку јавне набавке непправданпм упптребпм прегпварачкпг ппступка, 
нити кпришћеоем дискриминатпрских услпва, техничких спецификација и критеријума.“ 
 
Наручилац је наведени услпв да ппнуђач има минимум 10 ангажпваних или заппслених радника за 
извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне сапбраћајне сигнализације прпписап 
прпизвпљнп и превиспкп. 
Наручилац је, пбзирпм на предмет јавне набавке, прпцеоену вреднпст и пбим радпва на 
пбележаваоу хпризпнталне сигнализације, превиспкп пдредип брпј неппхпдних радника за 
извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне сапбраћајне сигнализације. Наручилац 
није у предметнпј кпнкурснпј дпкументацији пбразлпжип, те пстаје нејаснп, заштп је пбјективна 
пптреба наручипца да захтева баш 10 радника за извпђеое радпва на пбележаваоу елемената 
хпризпнталне сапбраћајне сигнализације. Предметни радпви се мпгу успешнп реализпвати, с 



 
 

пбзирпм на пбим радпва и рпк за извпђеое истих пд седам дана пд дана издаваоа налпга, са 
маоим брпјем радника. Сматрамп да се предметни радпви мпгу успешнп реализпвати и са 5 
пбучених радника за извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне сапбраћајне 
сигнализације. 
Да је захтевани кадрпвски капацитет пд минимум 10 пбучених радника за извпђеое радпва на 
пбележаваоу елемената хпризпнталне сапбраћајне сигнализације превиспкп пдређен, те кап такав 
дискриминише ппнуђаче и није у лпгичкпј вези са предметнпм јавне набавке, дпказује и чиоеница 
да је наручилац у предметнпј кпнкурснпј дпкументацији захтевап распплагаое са самп три пбучена 
радника за извпђеое радпва на ппстављаоу елемената вертикалне сигнализације. Ппређеоа ради, 
наручилац  кап услпв ппслпвнпг капацитета захтева да је ппнуђач у 2017, 2018 и 2019 гпдини 
успешнп реализпвап ппслпве из пбласти предмета јавне набавке у једнакпј вреднпсти пд пп 
6.500.000,00 динара за ппслпве вертикалне и хпризпнталне сигнализације. Схпднп наведенпм, 
ппставља се лпгичнп питаое заштп је наручилац прпписап да захтева више пд три пута већи брпј 
пбучених радника за ппслпве хпризпнталне сигнализације пд брпја радника захтеваних за ппслпве 
вертикалне сигнализације? 
 
Схпднп свему наведенпм, мплимп наручипца да измени наведени услпв кадрпвскпг капацитета, 
такп штп ће уместп 10, прпписати да захтева минималнп 5 ангажпваних радника псппспбљених за 
извпђеое радпва на пбележаваоу елемената хпризпнталне сигнализације. 
 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац истиче да је погрешна процена заинтересованог лица да предвиђени обим посла није у 

сразмери са захтеваним кадровским капацитетом, као и да је захтевани број радника превисок. 

Управо због специфичности предмета јавне набавке, претходних искустава наручиоца у реализацији 

уговора са истим или сличним предметом набавке и одређених потешкоћа у самом извршењу, 

наручилац је објективно проценио који број кадрова је неопходно да понуђачи прикажу и имају 

расположиве, како би квалитетно и благовремено реализовали предметни уговор. Наручилац својим 

захтевом омогућава потпуну оперативност на терену, без обзира на временске и ситуационе 

околности и прилике, које неће пореметити благовремену реализацију уговора. То подразумева 

процену свих околности од стране наручиоца које могу бити релевантне приликом реализације самог 

уговора. Те околности о којима наручилац мора да води рачуна могу бити и хипотетичке, 

непредвиђене или околности које не зависе од воље наручиоца или понуђача а од директног су 

утицаја на извршење уговора. Дакле, почев од процене могућности за истовременом реализацијом 

више уговора од стране истог понуђача (самим тим и ангажовања понуђача у пуном капацитету на 

више места), стања на самом терену, временских прилика, расположивих кадрова на лицу места 

зависно од других преузетих обавеза понуђача и сл., наручилац одређује додатне услове за учешће у 

поступку. Свакако да је потребно захтевати само оне кадрове који су у вези са предметом јавне 

набавке и ништа ван тога, што је наручилац у конкретном поступку јавне набавке на тај начин и 

захтевао. 
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