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  •KOMUNALAC• 
BEČEJ,  LOVAČKA 5 
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Број:    ЈН МВ 4/2019 
Дана:   21.01.2019.године 
 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лицe привредно 
друштво „ВЕРКЕРИНГ“ ДОО из Новог Сад захтева додатне информације и појашњења 
у поступку јавне набавке радова: Вертикална саобраћајна сигнализација редни број 
ЈН МВ 4/2019 и то: 
 

На страни 46/59 у предмеру наведено је следеће:  

40. Обилазак и стална контрола исправности вертикалне саобраћајне сигнализације 

саобраћајних знакова на општинским путевима и улицама на територији Општине 

Бечеј са уписивањем недостатака у грађевински дневник отклањања истих. 

ПАУШАЛНО  

  

На страни 50/59 наведено је:   

Да врши континуирани обилазак и сталну контролу исправности вертикалне 

саобраћајне сигнализације – саобраћајни знаци, да све недостатке констатује у 

грађевинском дневнику, којим путем извештава и овлашћено лице Наручиоца које 

врши контролу извршених услуга и да у што краћем року отклања настале 

недостатке, односно да својом контролом и радом на одржавању и замени оштећених 

и недостајућих (уништених и украдених) саобраћајних знакова и стубова обезбеди 

безбедан саобраћај на општинским путевима и улицама на територији општине Бечеј.  
  

Питање:  

1. Да ли је Наручилац предвидео да се цена даје паушално за комплетан 

уговор (једна година) или паушално за обилазак који се врши на сваких 15 

дана када се доставља инвеститору списак несталих – украдених саобраћајних 

знакова? Молимо Вас да дефинишете интервале обилазака.  

Одговор; 

Цена треба да обухвати све време трајања уговора. 

Рок од 15 дана је рок у коме је Извођач радова обавезан да достави инвеститору 
списак несталих – украдених саобраћајних знакова са тачном локацијом истих, ради 
стварања услова за покретање поступка пријавом против НН починиоца код МУП-а 
Бечеј. 

  

2. Да ли смо обавезни да чекамо сагласност од наручиоца за поправку/замену 

саобраћајних знакова?  

 Одговор; 

Нисте у обавези да чекате сагласност од наручиоца за поправку/замену саобраћајних 

знакова. 

  

3. На који начин се дефинишу рокови отклањања недостатака, замене и 

постављања саобраћајних знакаова ако се ако се Наручиоц о стању истих 

обавештава грађевинским дневником?  



 
Одговор; 

С обзиром да је Извођач радова дужан (обавезан) да врши континуирани обилазак и 
сталну контролу исправности вертикалне саобраћајне сигнализације – саобраћајних 
знакова, да све недостатке констатује у грађевинском дневнику, којим путем 
извештава и надзорног органа наручиоца, рок за отклоњање насталих недостатака 
почиње од момента када надзорни орган наручиоца прими електронску поруку са 
описом локације и врсте недостатка(СМС или mail).  
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