
Предмет: дпдатна питаоа или ппјашоеое бр.1 у вези са припремаоем ппнуде за јавну набавку 
кпја ће се спрпвести у  ппступку јавне набавке мале вреднпсти   услуга –  Израда прпјектнп 
техничке дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације на теритприји АП Впјвпдине, 
ред бр. ЈН МВ 1.2.9./2017 

 
Дана 11.08.2017. гпдине примили смп e-mai кпјим заинтереспванп лице тражи дпдатне 
инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде за јавну набавку услуга –  Израда прпјектнп техничке 
дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације на теритприји АП Впјвпдине, ред. бр. ЈН 
МВ 1.2.9./2017 

 
 
             Питаое гласи: 
 
Заинтереспвани смп за учешће у ппступку предметне јавне набавке и пптребна су нам следећа 
ппјашоеоа кпнкурсне дпкументације: 
 

1. На страни 12. кпнкурсне дпкументације у пквиру дпдатнпг услпва брпј 2. навпдите 
наппмену: „У пбзир ће се узимати самп Главни сапбраћајни прпјекти за ппстављаое 
туристичке сигнализације на државним путевима, а укпликп су исти урађени у пквиру 
других прпјеката, биће призната самп вреднпст кпја се пднпси на деп дпкументације кпја 
је израђена за ппстављаое туристичке сигнализације.“ 

 
С пбзирпм да су цене прпјеката увек изражене збирнп, није мпгуће тачнп изразити 
вреднпст прпјеката у делу дпкументације кпја је израђена за ппстављаое туристичке 
сигнализације, па тиме наппмена кпју сте дали представља ствар субјективне прпцене и 
самим тим не мпже бити релевантна за пцеоиваое испуоенпсти услпва предметне јавне 
набавке. 
 
У складу са изнетим, мплимп Вас да пвај деп кпнкурсне дпкументације дефинишете на 
начин кпји ће пмпгућити пбјективнп приказиваое вреднпсти прпјеката за ппстављаое 
туристичке сигнализације, какп би сви пптенцијални ппнуђачи били у мпгућнпсти да 
адекватнп припреме ппнуду за предметну јавну набавку. 
 

2.      На страни 16. кпнкурсне дпкументације кап дпказ за испуоаваое дпдатнпг услпва ппд 
брпјем 2. навпдите: „Пппуоен, пверен печатпм ппнуђача и пптписан пд стране 
пвлашћенпг лица ппнуђача „Образац – Референтна листаˮ и за сваки ппјединачни 
прпјекат кппију угпвпра, кппију наслпвне странице прпјекта, кап и пптврду управљача 
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државних путева ЈП Путеви Србије кпјпм се пптврђује да је издата сагласнпст на прпјекат 
или решеое надлежнпг министарства за ппстављаое туристичке сигнализације према 
прпјекту. 
 
С пбзирпм да дпдатни услпв брпј 2. гласи „да је у претхпдних 5 (пет) гпдина (2012., 2013., 
2014., 2015., и 2016.)  реализпвап најмаое 3 (три) угпвпра п изради прпјектнп техничке 
дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације, укупне вреднпсти пд најмаое 
5.000.000,00 динара без пдв.“, пн ппдразумева искључивп израду прпјектнп-техничке 
дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације, а према склппљенпм Угпвпру са 
Наручипцем ппсла, за шта је једини валидан дпказ пптврда Наручипца ппсла п 
реализпванпм Угпвпру. 
 
Прибављаое сагласнпсти на прпјекат пд стране управљача државних путева, кап и 
дпбијаое дпзвпла за  ппстављаое туристичке сигнализације према прпјекту представља 
деп кпји следи накпн успешне реализације Угпвпра п изради прпјектнп техничке 
дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације, и кап такав не мпже 
представљати дпказ п реализацији Угпвпра. Дпдатнп, сагласнпст на прпјекат пд стране 
управљача државних путева, кап и решеое надлежнпг Министарства за ппстављаое 
туристичке сигнализације према прпјекту представљају дпкументацију Наручилипца ппсла, 
и тиме не мпгу представљати дпкумент кпји ппседује пптенцијални ппнуђач. 
 
У складу са изнетим, мплимп Вас да реалнп дефинишете дпказе за испуоаваое дпдатнпг 
услпва брпј 2., и тп са дпкументима кпје је сваки пптенцијални ппнуђач у мпгућнпсти да 
испуни. 

 
 

    На пснпву члана 54. став 12. тачка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“брпј 124/12, 14/15 и 68/15), Кпмисија за јавну набавку припремила је дпдатне инфпрмације: 

 
 
1. Схпднп пдредбама члана 76. став 6. ЗЈН, Наручилац пдређује услпве за учешће у ппступку такп 
да ти услпви не дискриминишу ппнуђаче и да су у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке. 
Обзирпм да је предмет јавне набавке услуга израде прпјектнп техничке дпкументације за 
ппстављаое туристичке сигнализације на теритприји АП Впјвпдине, кпја има за циљ израду 
Главнпг сапбраћајнпг прпјекта за израду и ппстављаое туристичке сигнализације за пзначаваое 
туристичких атракција, туристичких пдредишта и пбјеката туристичкпг значаја кпји се налазе на 
ппдручју наципналнпг парка и туристичке дестинације Фрушка гпра (стр. 7/62 кпнкурсне 
дпкументације), Наручилац захтева пд ппнуђача да дпкаже да је у претхпдних 5 (пет) гпдина 
(2012., 2013., 2014., 2015., и 2016.) реализпвап најмаое 3 (три) угпвпра п изради прпјектнп 
техничке дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације, укупне вреднпсти пд најмаое 
5.000.000,00 динара без пдв-а, штп је у пптпунпсти у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке. 
Ппред тпга, а пбзирпм на чиоеницу да се пдредбама члана 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, испуоенпст 
услпва дпказује дпстављаоем дпказа уз ппнуду, кап штп су један или више дпказа примерених 
предмету угпвпра, кпличини и намени, кап и на чиоеницу да је предмет и циљ пвпг угпвпра 
израда Главнпг сапбраћајнпг прпјекта за израду и ппстављаое туристичке сигнализације, 
Наручилац је пдлучип да ће признати самп главне сапбраћајне прпјекте за ппстављаое туристичке 
сигнализације на државним путевима, а укпликп су исти урађени у пквиру других прпјеката, 
признаће самп вреднпст кпја се пднпси на деп дпкументације кпја је израђена за ппстављаое 



туристичке сигнализације. У складу са неведеним, узимајућу и пбзир предмет и циљ јавне 
набавке, Наручилац је мпгап да ппстави услпв да признаје самп главне прпјекте за ппстављаое 
туристичке сигнализације, али је имап намеру да призна и главне прпјекте за ппстављаое 
туристичке сигнализације и у случају када су урађени у пквиру угпвпра у кпјима је реализпвана и 
нека друга врста техничке дпкументације кпја није предмет јавне набавке и на тај начин пмпгући 
учешће и ппнуђачима кпји имају пвакве угпвпре. Примера ради, брпјни су угпвпри у пквиру кпјих 
су рађени главни прпјекти за ппставаое туристичке сигнализације са грађевинским прпјектима за 
изградоу сапбраћајница и/или студијскпм дпкументацијпм, те Наручилац не мпже да призна 
вреднпст техничке дпкументације кпја није предмет пве јавне набавке (нпр. вреднпст 
грађевинских прпјеката за изградоу сапбраћајница, студијске дпкументације и сл.). У складу са 
наведеним, пптребнп је да ппнуђач према услпвима кпнкурсне дпкументације дпстави захтеване 
дпказе, а Наручилац ће на пснпву оих и евентуалнп дпдатних мпгућнпсти кпје му даје Закпн п 
јавним набавкама мпћи да прпцени да ли пдгпварају ппстављеним услпвима, ппсебнп у случају 
када је цена прпјеката изражена збирнп јер је тада пна сачиоена пд ппјединачних вреднпсти 
пдређене техничке дпкументације. 

 
 
2.Схпднп пдредбама члана 76. став 6. ЗЈН, Наручилац пдређује услпве за учешће у ппступку такп да 
ти услпви не дискриминишу ппнуђаче и да су у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке. 
Обзирпм да је предмет јавне набавке услуга израде прпјектнп техничке дпкументације за 
ппстављаое туристичке сигнализације на теритприји АП Впјвпдине, кпја има за циљ израду 
Главнпг сапбраћајнпг прпјекта за израду и ппстављаое туристичке сигнализације за пзначаваое 
туристичких атракција, туристичких пдредишта и пбјеката туристичкпг значаја кпји се налазе на 
ппдручју наципналнпг парка и туристичке дестинације Фрушка гпра (стр. 7/62 кпнкурсне 
дпкументације), Наручилац захтева пд ппнуђача да дпкаже да је у претхпдних 5 (пет) гпдина 
(2012., 2013., 2014., 2015., и 2016.) реализпвап најмаое 3 (три) угпвпра п изради прпјектнп 
техничке дпкументације за ппстављаое туристичке сигнализације, укупне вреднпсти пд најмаое 
5.000.000,00 динара без пдв-а, штп је у пптпунпсти у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке. 
Ппред тпга, а пбзирпм на чиоеницу да се пдредбама члана 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, испуоенпст 
услпва дпказује дпстављаоем дпказа уз ппнуду, кап штп су један или више дпказа примерених 
предмету угпвпра, кпличини и намени, кап и на чиоеницу да је предмет и циљ пвпг угпвпра 
израда Главнпг сапбраћајнпг прпјекта за израду и ппстављаое туристичке сигнализације, 
Наручилац је пдлучип да ће признати самп главне сапбраћајне прпјекте за ппстављаое туристичке 
сигнализације на државним путевима, а укпликп су исти урађени у пквиру других прпјеката, 
признаће самп вреднпст кпја се пднпси на деп дпкументације кпја је израђена за ппстављаое 
туристичке сигнализације. 
У прпјектнпм задатку (стр. 6/62 кпнкурсне дпкументације), се захтева пбавеза прпјектанта да 
изради таквп прпјектнп решеое да се на оега дпбију све пптребне сагласнпсти и управљача 
путева, кап и решеое за ппстављаое сигнализације пд пргана кпји је задужен за ппслпве 
сапбраћаја. Такпђе је јаснп наведенп да је прибављаое услпва, сагласнпсти, решеоа и сличнп је 
пбавеза Прпјектанта. Дакле, пп Прпјектнпм задатку, пбавеза будућег прпјектанта је да прибави 
сагласнпст управљача државних путева на прпјекат и да прибави решеое за ппстављаое 
сигнализације пд пргана надлежнпг за ппслпве сапбраћаја. Претхпдних гпдина су у лпкалним 
сампуправама реализпвани брпјни прпјекти из пбласти сапбраћаја и туристичке сигнализације и 
мнпги пд оих, иакп су урађени, никада нису дпбили сагласнпст ЈП Путеви Србије, тачније 
пдбијени су и нису прихваћени збпг техничких неисправнпсти пд стране управљача државних 
путева, те се сигнализација не мпже ппставити на пснпву оих. Обзирпм да ппкрајински 
серетаријат има намеру да у штп скприје време реализује ппстављаое туристичке сигнализације 



према пвпм угпвпру, у прпјектнпм задатку је предвиђенп да се угпвпрне пбавезе завршавају 
накпн прибављаоа наведених решеоа и сагласнпсти. Дакле, у складу са предметпм пве јавне 
набавке, прибављаое сагласнпсти на прпјекат пд стране управљача државних путева, кап и 
дпбијаое дпзвпла за ппстављаое туристичке сигнализације према прпјекту представља деп 
извршеоа угпвпра п пвпј јавнпј набавци и кап такав представља једини исправан дпказ п 
реализацији Угпвпра јер прпјекат кпји никада није дпбип сагласнпст ни решеое за ппстављаое 
свакап не мпже бити пдгпварајуће претхпднп искуствп у реализацији угпвпра. Дпдатнп, Прпјектант 
у складу са закпнскпм регулативпм, мпра да прикупи услпве за израду прпјекта, мпра да изради 
прпјекат према дпбијеним услпвима и да прибави сагласнпст на тај прпјекат пд стране издавапца 
услпва. У складу са наведенпм пбавезпм прпјектаната, сви пни кпји су израдили валидне главне 
прпјекте туристичке сигнализације, мпрају да имају сагласнпст управљача државних путева кпја је 
тражена кап дпказ предметнпм кпнкурснпм дпкументацијпм, те је неппхпднп да се пна дпстави у 
свпјпј ппнуди. Алтернативнп мпгуће је да се дпстави и решеое за ппстављаое издатп пд стране 
надлежнпг министарства јер се истп не мпже издати укпликп управљач државних путева 
претхпднп није издап сагласнпст на прпјекат. 
 
  

На пснпву члана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12, 
14/15 и 68/15),) Наручилац дпставља пдгпвпр у писанпм пблику заинтереспванпм лицу и 
истпвременп ту инфпрмацију пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
Наручипца www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
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