
 
 

 

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: 
У услову за партију 2 на страни 19/81 пише да понуђач мора да поседује и: 4. Доказ о испуњености 

услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације према стандарду СРПС ЕН 12899-1, члану 16. 

Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС 85/2017). 

Молимо Вас да измените овај услов пошто саобраћајна сигнализација мора бити усклађена 

Правилником о саобраћајној сигнализацији (Сл. Гласник РС 85/2017) тј и са осталим члановима а не 

само са чланом 16. 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, те ће услов гласити: Доказ о  испуњености 

услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације према стандарду SRPS EN 12899-1, предвиђен 

Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), техничким упутствима ЈП 

Путеви Србије БС-02, БС-03 И БС-05 и препоруком ЈП Путеви Србије ОП-01; 

 

 

Питање 2: 
Увидом у образац техничких карактеристика наручилац је за партију 2: (хоризнтална и вертикална 

сигнализација) може се утврдити да је наручилац за поједне позиције  прописао количину 1, молимо 

наручиоца за појашњење  зашто је за неке позиције као количина прописана 1, јер је нелогично нпр. 

уклањање пешачке ограде 1 м или уклањање завршетка тактилне површине…?  

Одговор Наручиоца: 
Процена наручиоца је да ће се у току извршења предметног уговора, такве и сличне ставке из предмера 

и предрачуна извршити у веома малим количинама, односно процентуално мање упоређујући исте са 

осталим ставкама из спецификације. Сходно томе, Наручилац у овом делу неће мењати конкурсну 

документацију. 

 

Питање 3: 
На страни 12/81 конкурсне документације наручилац је прописао 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молимо наручиоца да додатно опише и појасни изглед стубића и захтеване димензије, како би могла 

да се да и конкретна цена. 

6  "стубић" од 

пластике - са 

уградњом  

ком.  3  

7  "стубић" од метала - 

са уградњом  

ком.  3  

8  "стубић" од гуме - са 

уградњом  

ком.  3  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију како би се прецизаре захтеване ставке. 

 

 

Питање 4: 
Наручилац је у обрасцу модела уговора у члану 10. прописао „Гарантни рок за хладну пластику 

мора бити минимум 2 (две) године“. Гарантни рок који даје произвођач материјала за пластику 

даје се на број преласка возила (точка преко обојене површине), а не на одређени временски 

период. Наведену тврдњу потврђују и одредбе стандарда SRPS EN 13197. Молимо наручиоца да 

у конкурсној документацији измени и пропише гарантни рок који даје произвођач материјала за 

пластику. 

 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће изменити  конкурсну документације, те истом неће предвидети гарантни рок за хладну 

пластику. 

 

 

Питање 5: 
Наручилац је на страни 19/81 прописао 

Доказ пре уградње материјала о одговарајућем квалитету материјала – декларацији о усаглашености, 

односно атест, чијом уградњом је могуће остварити тражени квалитет изведених услуга.  

Док је на страни 27 прописао услов: Понуђач мора да поседује и Потврду о одговарајућем квалитету 

материјала – декларацији о усаглашености, односно атест, чијом уградњом је могуће остварити 

тражени квалитет изведених услуга, коју ће доставити пре уградње материјала;  

Молимо наручиоца да појасни захтевани услов, као и да јасно пропише доказ који наведени услов 

доказује, јер није јасно на шта се односи. 

Чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова прописано је да „Конкурсна документација садржи 

услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе 

којима се доказује њихова испуњеност“ 

 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију, те ће истој предвидети да је понуђач у обавези да 

уз понуду достави доказе о испуњености услова за израду вертикалне саобраћајне сигнализације, 

односно Потврде акредитоване лабораторије за све саобраћајне знакове из техничке спецификације 

(Спецификација А - саобраћајни знакови, од ред. бр. 1. до ред. бр. 29) којом се доказује да су 

саобраћајни знаци израђени према стандарду SRPS EN 12899-1 у складу са Правилником о 

саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), техничким упутствима ЈП Путеви Србије 

БС-02, БС-03 и БС-05 и препоруком ЈП Путеви Србије ОП-1. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

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


