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Предмет: Питање и одговор за јавну набавку број  ЈН А143/2015 – замена семафора и 
семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина и Жарка 
Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево 
 
 
Потенцијални понуђач је поставио питање дана 14.12.2015. године: 
 
 

1. Да ли је уз понуду потребно доставити писма о намерама банке за издавање банкарских 
гаранција за добро извршење посла и отлањање недостатака у гарантном року с 
обзиром да у конкурсној документацији стоји да изабрани понуђач доставља наведене 
аранције? 

 
2. Да ли је обилазак локације уз присуство представника наручиоца или изабрани понуђач 

може сам обићи наведену локацију? 
 

3. На страни 6/42 конкурсне документације наручилац је нагласио „гаранције банке се не 
смеју бушити, шарати....“ а у делу „средства обезбеђења“ није наведено средство 
обезбеђења за озбиљност понуде, па вас молимо да појасните на које гаранције сте 
мислили приликом навођења горе поменутог текста? 

 
4. Молимо вас да нам појасните, да ли је у случају уговора о допунском раду довољно 

доставити копију уговора јер нам није јасно на који М образац је наручилац мислио 
приликом одређивања доказа за кадровски капацитет? 
Приликом одредби члана 132. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, прописано је да је послодавац обвезник подношења пријава о уплати 
доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о 
допунском раду и висини те накнаде матичној евиденцији фонда. С тим у вези, за 
осигуранике који су поред запослења  осигурани и по неком другом основу (по основу 
уговора о допунском раду), подноси се Образац М-УН пријава о уплати доприноса по 
основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и 
висини те накнаде, у року од три дана од дана уплате доприноса. 

 
5. С обзиром да радове за предметну јавну набавку изводе претежно радници електро 

струке, а евентуалне радове на ископу, бетонирању и сл. изводе помоћни радници, 
молимо вас да нам појасните да ли услов кадровског капацитета „2 лица грађевинске 
струке“ могу испунити „помоћни радници“ с обзиром да по нашој систематизацији исти 
обављају послове који су неопходни за ову јавну набавку а који се односе на ископ, 
бетонирање и сл.? 

 
 
 
 
 



 
На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре: 
 

1. Не, није потребно доставити писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција 
за добро извршење посла и отлањање недостатака у гарантном року. 
 

2. Потенцијални понуђач може сам обићи локацију. Уколико потенцијални понуђач жели да 
изврши обилазак уз присуство представника наручиоца, особа за контакт је Дамир 
Јовановић, телефон 064/866-2332. 

   
3. Формулација везана за банкарске гаранције стоји у свакој конкурсној 

документацији.Овом конкурсном документацијом није потребно да достављате средства 
обезбеђења. Ту не морате ништа достављати уз понуду. 

 
4. Није довољно доставити само копију уговора о допунском раду. Потребно је доставити 

фотокопију уговора о допунском раду и М-образац од послодавца у коме се види тај 
податак-тражена струка за радника. 

 
5. Што се тиче кадровског капацитета, „2 лица грађевинске струке“ не могу испунити 

помоћни радници који нису грађевинске струке, морају имати назначено у М-обрасцу да 
су тражене струке, а који податак се види у  М-обрасцу на основу занимања према 
радном месту 

 
 

 

 
 

 

 

         Комисија за јавну набавку 

 

 

 


