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ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 

 

На страни 1. тачка 4. „Измена и допуна конкурсне документације II – јавна набавка услуге 

ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „СМАРТ ПЛАН – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА „ПРВА ФАЗА“, 

ЈНВВ-У-1/2017, наводи се: „Индикатори безбедности саобраћаја – мисли се на брзину, 

алкохол, систем заштите, мишљења представника институција“. С обзиром да мишљења 

представника институција ни по којој методологији у свету не представљају индикаторе 

безбедности саобраћаја, молимо вас да одговорите на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли је Наручилац направио грешку када је у Изменама и допунама конкурсне 

документације II – јавна набавка услуге ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „СМАРТ ПЛАН – 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА „ПРВА ФАЗА“, ЈНВВ-У-1/2017 навео да мишљења  

представника институција представљају индикаторе безбедности саобраћаја? 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је направио техничку грешку при овим наводима, те ће извршити измену 

Конкурсне документације. 

 

На страни 2. тачка 8. Измена и допуна конкурсне документације II - јавна набавка услуге 

ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „СМАРТ ПЛАН – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА „ПРВА ФАЗА“, 

ЈНВВ-У-1/2017 наводи се: На страни 27, у тачки 5.17. „Критеријум за доделу пондера за 

сваки елеменат критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу 

пондера за сваки елеменат критеријума“ додато је: „Минимално прихватљив рок који 

Наручилац може сматрати прихватљивим износи 90 дана (од дана уплате аванса). Све 

понуде које буду имале краћи рок за извршење услуге, наручилац неће сматрати 

прихватљивим. Рок за извршење услуге мора бити понуђен у данима. 

 

Страна 24/48 Конкурсне документације: 5.11 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО наводи се „Плаћање ће се вршити авансно у износу од 50% 

од укупне уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност у року од 45 

дана од дана пријема профактуре, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема 

фактуре потписаних од стране овашћеног лица Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача наведен у понуди и исти мора бити наведен у профактури (за аванс), 

односно фактури“. 

Према наведеним цитатима из Конкурсне документације и Изменама и допунама 

конкурсне документације II , рок за израду пројекта зависи од понуђача (одређује термин 

предаје фактуре) и Наручиоца (одређује термин исплате аванса – максимално 45 дана од 

дана пријема профактуре). 



Последица оваквог начина утврђивања рокова може бити да се календарски рокови 

(одређени датуми) за завршетак Студије различитих понуђача који су у понуди дали 

идентичне рокове се значајно разликују (чак и више месеци). 

 

Такође, у Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 68/15) нигде се не спомиње 

рок за извршење услуге од дана уплате аванса, једини рок који се спомиње у било ком 

члану је рок од дана закључивања уговора. Такође, у овкиру Закона нису дефинисани 

рокови за испоставу фактуре и за плаћање аванса, док су на другој страни јасно 

дефинисани рокови за доношење одлуке о додели уговора и потписивање уговора што 

омогућава недвосмислено утврђивање датума (календарског рока) завршетка пројекта. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Како ће рокови које дају понуђачи бити упоредиви да би били бодовани, с обзиром на 

почетак израде Студије није фиксно датумски одређен.  

ОДГОВОР 2. 

Наручилац ће у складу са овим питањем изменити конкурсну документацију у 

предметном делу. 

 

ПИТАЊЕ 3. 

Како се гарантује равноправност свих понуђача по критеријуму бодовања рокова, с 

обзиром да почетак израде Студије није фиксно датумски одређен? 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац ће у складу са овим питањем изменити конкурсну документацију у 

предметном делу. 

 

На страни 12/48 конкурсне документације наводи се: 

 

I ФАЗА – Израда и верификација методологије саобраћајних истраживања која се 

спроводе у оквиру студије – седам дана од закључења уговора; 

II ФАЗА – Спровођење и обрада саобраћајних истраживања – системско бројање и анкета 

путника у јавном градском и приградском превозу – рок 90 дана (почетак радова друга 

половина априла или друга половина октобра); 

III ФАЗА – Спровођење и обрада саобраћајних истраживања – снимање карактеристика 

паркирања и анкета корисника паркиралиша – рок 60 дана (почетак радова се не 

организује у јулу и августу); 

IV ФАЗА – Прикупљање и обрада података о броју и последицама саобраћајних незгода 

на подручју истраживања  - рок 30 дана (почетак радова, јул или август); 

V ФАЗА – Спровођење и обрада саобраћајних истраживања – бројање на раскрсницама, 

бројање бициклиса, мерење брзина на основној путној и уличној мрежи – рок 60 дана 

(почетак радова септембар); 

VI ФАЗА – Спровођење и образда саобраћајних истраживања – анкета у домаћинствима, 

анкета на спољном кордону и анкета спољних путника – 90 дана (почетак октобар). 

 

Према члану 85. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15) као критеријум 

екномски најповољније понуде наводи се: „рок испоруке или извршења услуге или радова 



у оквиру минимално прихватљивог рока који не угрожава квалитет као и максимално 

прихватљивог рока“. 

 

Уколико се примени минималан рок за предају профактуре и исплату аванса, прихваћени 

рок ће бити у колизији са термином спровођења истраживања који је експлицитно 

прописан тендерском документацијом. (фазе III до VI и фаза II опционо). 

 

ПИТАЊЕ 4. 

Да ли је Наручилац у Изменама и допунама конкурсне документације II, направио грешку 

по питању минималног рока за израду ЈНВВ-У-1/2017? 

 

ОДГОВОР 4: 

Наручилац ће у складу са овим питањем изменити конкурсну документацију у 

предметном делу. 

 

ПИТАЊЕ 5:  

Да ли је Наручилац у Изменама и допунама конкурсне документације II, по питању 

дефинисања минималног рока угорожава квалитет израде ЈНВВ-У-1/2017? 

 

ОДГОВОР 5: 

Наручилац ће у складу са овим питањем изменити конкурсну документацију у 

предметном делу. 

 

Према достављеним одговорима у Изменама и допунама конкурсне документације II, на 

страни 16, у делу „Посебни додатни услови“ – ISO 9001:2008“ мења се и гласи 

„Неопходно је да понуђач поседује Сертификат ISO 9001:2008 – доказ, Копија важећег 

сертификата ISO 9001:2008, или одговарајуће“ 

 

ПИТАЊЕ 6: 

Који то „одговарајуће“ сертификати мењају Сертификат ISO 9001:2008 и чиме се 

доказују? 

 

ОДГОВОР: 

Наручилац нема обавезу да у конкурсној документацији наводи који су одговоарајући 

сертификати, као ни да наводи сертификационе куће, односно куће које се баве издавањем 

сертификата. Наручилац је у складу са Законом о јавним набавкама поред тражених 

процедура у оквиру стандарда навео речи „или одговарајуће“ тако да је избор остављен 

потенцијалним понуђачима. Наведене процедуре у оквиру стандарда су међународно 

признате процедуре. 


