
 
 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку – Одржавање путева, бр. ЈН 15/2019, у законском року објављује, свим заинтересованим 

лицима, 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

 

Питање 1: 

 

Одговор Наручиоца: 
 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са Техничким упутством о примени 

подлоге знака при изради саобраћајних знакова на држаним путевима Републике Србије БС-03, које 

је издало ЈП „Путеви Србије“, те ће на позицији 23. уместо „ламеларна табла“ бити наведено „табла 

(израђена од сегмента 1000x1000mm) 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-4/2019-15 

Дана: 25.03.2019. године 

К и к и н д а 
 



 

Питање 2: 

 

Одговор Наручиоца: 
 

 

Да, за позицију табла сегмент 1000x1000mm (након измене КД - табла (израђена од сегмента 

1000x1000mm)) потребно је уз понуду доставити Извештај о испитивању на основу којег се може 

утврдити  да је иста израђена у складу са  

1. Стандардом СРПС ЕН 12899-1, 

2. Правилником о саобраћајној сигнализацији број 85 од 21.09.2017. године, 

3. Техничким упутствима Јавног предузећа Путеви Србије: 

а) Техничко упутство о примени материјала при изради саобраћајних знакова на државним 

путевима Републике Србије БС-02, 

б) Техничко упутство о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на државним 

путевима Републике Србије БС-03, 

ц) Техничко упутство о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености 

саобраћајних знакова са захтевима стандарда на државним путевима Републике Србије БС-05, 

д) Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-1. 

 

 

 

Питање 3: 
У конкурсној документацији у делу Опрема пута под ставкама 9, 10 и 11 наведено је:  

      “Заштитна ограда N2W4 од челика – са уградњом,  јед. мере m, број јед. мере 5” 

      “Заштитна ограда H1W4 од челика – са уградњом,  јед. мере m, број јед. мере 5” 

      “Заштитна ограда H2W4 од челика – са уградњом,  јед. мере m, број јед. мере 5”  

 

У предмеру није наведено да ли ови типови ограда треба да буду поцинкованог челика или само 

челик без заштите. Молимо Вас да појасните то. 

Није јасно на шта се односи јединица мере од 5м за ова 3 типа ограде, да ли је то укупна дужина или 

дужина једног сегмента. Подсећамо Вас да произвођачи ограде производе сегменте од 4м. 

 

Одговор Наручиоца: 

Потребно је да буду од поцинкованог челика, као и да буде по сегменту од по 4м. Наручилац ће у 



складу са наведеним, изменити конкурсну документацију. 

 

 

Питање 4: 
У конкурсној документацији није наведено да ли одбојне ограде N2W4, H1W4, H2W4 треба да  

буду усклађене са неким стандардом (SRPS EN 1317) или могу да се израде по жељи испоруциоца? 

 

Одговор Наручиоца: 

Заштитне ограде (N2W4, H1W4, H2W4) морају да буду усклађене са стандардом SRPS EN 1317. 

 

 

Питање 5: 
Да ли се уз понуду достављају атести за одбојне ограде из којих се може видети да су усклађене са 

одговарајућим стандардом? 

 

Одговор Наручиоца: 

Уколико заинтересовано лице под одбојним оградама сматра заштитне ограде (N2W4, H1W4, 

H2W4), онда је одговор да није потребно достави да су исте усклађене са стандардом. 

 

 

Питање 6: 
На страни 53 под ставком 17 наведено је: 

“Пешачка ограда (жуто-црна), са стубовима ø6cm, дужине 140цм и међусобним растојањем 

125cm – са уградњом, m, 3 

Да ли је 3m један сегмент или дужина ограде? Уколико је један сегмент, не може да се уклопи са 

медусобним растојањем стубова. 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 

 

 

Питање 7: 
На страни 54 у делу носачи саобраћајних знакова у више ставки наведено је “цев ø6cm” и “двоцевни 

носац – решетка” 

Молимо Вас да дефинишете од који материјала треба да буду израдене ставке “цев ø6cm” и 

“двоцевни носац – решетка” 

Уколико су од челика, да ли треба да буду заштићене цинковањем? 

 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 

 

 



Питање 8: 
Да ли се уз узорак саобраћајног знака уз понуду достављају и везни елементи за исти? Уколико се 

достављају, да ли треба да буду намонтирани на знак?  

 

Одговор Наручиоца: 
Уз тражени узорак морају се доставити  везни елементи,  и исти морају бити намонтирани на 

саобраћајни знак. 

 Исто ће бити предвиђено измењеном конкурсном документацијом. 

 

Питање 9: 
Молимо наручиоца да се изјасни да ли понуђечи треба да поседују и доставе Сертификат о сталности  

производње који је прописан цланом 5. и цланом 30. Закона о грађевинским производима? Уколико 

сертификат није обавезан, да ли то значи да у предметној јавној набавци треба да поступамо 

супротно одредбама Закона о грађевинским производима? 

 

 

Одговор Наручиоца: 
Предметном конкурсном документацијом није предвиђено да су понуђачи у обавези да доставе 

Сертификат о сталности производње, међутим то не значи да је понуђач ослобођен од 

поштовања прописа који су предвиђени Законом о грађевинским прописима, као што није 

ослобођен од било којег поштовања позитивног прописа Републике Србије. Приликом 

обављања своје делатности, понуђачи су у обавези да се придржавају свих прописа које 

регулишу област/делатност којом се баве. 

Чланом 14. Закона о грађевинским производима, предвиђена  је обавеза произвођача 

грађевинског производа да сачини декларацију о перформансама у складу са чл. 7. и 9. Закона, 

као и да стави српски знак усаглашености у складу са чл. 11. и 12. Закона.  

Ставом 2. истог члана предвиђено је да Произвођач, као основ за израду декларације о 

перформансама, израђује техничку документацију за грађевински производ, која садржи све 

релевантне елементе у вези са захтеваним системом оцењивања и верификације сталности 

перформанси. 

Чланом 16. став 2. Закона о грађевинским производима, увозник је дужан да пре стављања 

грађевинског производа на тржиште Републике Србије, обезбеди да је: 1) произвођач спровео 

оцењивање и верификацију сталности перформанси. 

 

Како се из цитираних законских одредби може утврдити, сви произвођачи/увозници грађевинских 

производа су дужни да, самим тим што је прописано, да поступају у складу са Законом о 

грађевинским производима, као и да поседују Сертификат о сталности. 

 

 

Питање 10: 
У одговору на питања објављеним на Порталу ЈН навели сте да ће испитивање узорка знака вршити 

лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Србије и да ће бити независна. Како на 

територији Р. Србије постоји само једна лабораторија која је акредитована за испитивања из 

предметне јавне набавке, а знакови потенцијалних понуђача у предменој јавној набавци испитиваће 

се у истој лабораторији, самим тим лабораторија која би вршила испитивање никако не може бити 

независна, па самим тим постоји сумња у непристрастност и објективност извршених испитивања. 

Како у предметном поступку не би дошло до повреде интегритета поступка и објективности у 

поступку стручне оцене понуда од стране независне лабораторије, молимо Вас да измени конкурсну 

документацију и овај ограничавајући услов избрише. 

 

 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће остати става да је Понуђач дужан да приликом подношења понуде достави 

тражени узорак, као и да ће се управо из разлога непристрасности испитивање истог вршити у 



акредитованој лаборатори. Како ће испитивање вршити акредитована лабораторија, било каква 

сумња у непристасност и објективност у извршено испитивање не би била основана. 

 

Питање 11: 
Да ли Извештаји о испитивању и Сертификати о перформансама треба да буду до 12 месеци стари?  

Уколико не, како Наруцилац тумаци рок трајања атеста ако на њима није наведено колико трају или 

не пише да су трајни уколико нема промене у нацину производње? 

 

 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац неће ограничавати временски период важења извештаја и сертификата, међутим, 

исти морају бити важећи на дан отварања понуда. 

 

Питање 12: 
 

На страни 75 пише да се понуда доставља до 28.03. Да ли је ово написано грешком пошто је на 

Порталу ЈН објављено да је рок за предају документације померен? 

 

Одговор Наручиоца: 
Техничка грешка која ће изменом конкурсне документације бити исправљена. 

 

Питање 13: 
На страни 78 Наручилац није изменио конкурсну документацију у складу са предходним одговорима 

на питања у вези за гарантни рок за хоризонталне ознаке. Молимо Вас да то измените како не би 

било недоумица. 

 

 

Одговор Наручиоца: 
Техничка грешка која ће изменом конкурсне документације бити исправљена. 

 

Питање 14: 
 

Које је радно време Наруциоца пошто је нека документација од стране наручиоца објављена на  

Порталу ЈН и после 17:00h? 

 

Одговор Наручиоца: 
Радно време Наручиоца је од 08:00 часова до 16:00 часова, међутим, ради поштовања законских 

обавеза, Комисија Наручиоца, уколико за таквим постоји потреба, ради и после званичног 

радног времена.  

Објава документације на Порталу ЈН након радног времена Наручиоца, не ограничава, нити 

врши дискриминацију права заинтересованих лица, поготово када се узме у обзир да се сви 

рокови рачунају у данима, и то од дана објаве документа на Порталу ЈН. 

 
Напомена: Измењена конкурсна документација ће бити објављена на Порталу ЈН дана 

26.03.2019.године. 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


