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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404-170/2018-IV 

Датум: 27.07.2018. године 

Апатин 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин  објављује: 

 

Oдговор на допис са примедбама 

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 27/2018  

 

Додатне информације и појашњења 

 

 Потенцијалн понуђач је  за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана 

25.07.2018. године доставио Захтев за додатним информацијама: 

 

Поводом ЈН број 27/2018 „Реконструкција улице Петефи Шандора у Апатину“ која је у току, имам захтев за 

додатним појашњењем конкурсне документације, како следи: 

 

  

1. У конкурсној документацији на страни 31 у позицији 6. тражи се „декоративни стуб“, молимо 

Наручиоца да као допуну конкурсне документације објави изглед стуба. 

2. Да ли је уз понуду потребно доставити статички прорачун за стубове из позиција 6 и 8? 

3. С обзиром да се у конкурсној документацији тражи да одабрани понуђач изради пројекат изведеног 

стања, а у конкурсној документацији није тражена пројектантска лиценца 350, исто тако у грађевинском 

делу се такође тражи пројекат изведеног стања, а конкурсном документацијом није тражена ни извођачка 

лиценца 410 или 411 а ни пројектантска лиценца 310 или 311 за грађевинску струку, сматрамо да је 

неопходно да потенцијални понуђачи треба да поседују наведене лиценце због сложености и озбиљности 

посла, те сходно наведеном молимо Наручица да уради измену конкурсне документације. 

4. У предмеру радова за реконструкцију јавне расвете у позицији 1. се тражи да ако понуђач нуди 

одговарајућу светиљку референтној светиљци из конкурсне документације у обавези је да достави и 

фотометријски прорачун за понуђену светиљку. У предмеру радова за реконструкцију јавне расвете за  

позицију 3. и 5. то није наведено.   

 

Наше питање гласи:  Да ли је за сва три типа светиљки потребно доставити фотометријске прорачуне, ако се нуди 

слична светиљка? 

5. Да ли је потребно уз понуду доставити узорке понуђених светиљки, како би Наручилац видео да ли 

се нуђене светиљке уклапају у урбанистичке услове? 

 

Одговор: 

 

 

1. Опис и фотографија стуба у прилогу. 

2. Да у понуди је потребно доставити статички прорачун за стубове из позиција 6 и 8. Статички 

прорачун урадити за брзину ветра 23 м/с 

3. Лицеце које се траже нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, Лиценце 311 и 411 су  

лиценце које се односе, на  објекте ВИСОКОГРАДЊЕ, 310 и 410 су лиценце  грађевинских конструкција 

објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.  

Такође Наручилац тражи да се изради пројекат изведеног стања, који се ради у случају да дође до 

одступања од главног пројекта, што не мора да буде случај, уколико се буде радио пројекат изведеног 

стања, извођач је у обавези да исти достави у складу са Законом. Наручилац ће мењати конкурсну 

документацију у додатним условима, кадровски капацитет, где ће тражити једног дипломираног 
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грађевинског инжењера са лиценцом 412 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње  или 415 Одговорни извођач радова 

саобраћајница 

Детаљније у Измени конкурсне документације 

 

4. Фотометријски прорачун је обавезан и за позицију 3. и 5. ако понуђач нуди одговарајућу светиљку 

референтној светиљци из конкурсне документације. 

5. Потребно уз понуду доставити узорке, опис или фотографију понуђених светиљки. 

 

 

Напомена: У складу са горе наведеним подацима, Наручилац мења конкурсну документацију. 

 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама, јер ће у 

супротном иста бити одбиjена као неприхватљива. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 27/2018 

 


