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 Предмет:   Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације 

 

 

    

 

Дана 18.04.2017. године путем e-maila примили смо захтев заинтересованог лица 

за појашњењем конкурсне документације ( допис именован као ''Уочени недостаци и 

неправилности у конкурсној документацији'' )  у отвореном поступка јавне набавке - 

набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на 

градском подручју, редни број јавне набавке 10/Р-2017, заведен код наручиоца ЈП 

''Градац'' Чачак под бројем 201/2017-ЈН од 19.04.2017. године. 

 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

''Поштовани, 

 

 

Молимо Вас да размотрите и измените следеће захтеве наведене у конкурсној 

документацији Јавне набавке редни број 10/Р-2017, пошто сматрамо да је 

повређен члан 10. ЗЈН - начела обезбеђивања конкуренције, а самим тим и члан 

12. ЗЈН – начело једнакости понуђача: 

 

1. На страни 47/63 конкурсне документације, наведено је следеће: ,, 

Набавка, испорука и монтажа рефлектујућих саобраћајних знакова и саобраћајне 

опреме ( са прибором за монтажу и везним елементима ) на постојећи стуб 

уграђен на терену. Израда саобраћајних знакова мора да буде у складу са Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима ( ''Сл. Гласник РС'' 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС ), 

Правилником о саобраћајној сигнализацији ( ''Сл. Гласник РС'' 134/2014 ) и у 

потпуности усклађена са српским стандардом SRPS EN 12899-1 ( који је 

еквивалентан са европским стандардом EN 12899-1 ) од алуминијумског или 

поцинкованог челичног декапираног лима, под условом да је обезбеђена 

неопходна чврстоћа, постојаност и трајност знака при различитим атмосферским 

условима, двоструко повијених ивица, пластицифиран и са налепљеном 

фолијом ( лице знака ) од рефлектујућих материјала. Рефлектујући материјал за 

израду лица саобраћајних знакова треба да обезбеди квалитетну рефлексију, даљу 

обраду, висококвалитетну прилепљеност за подлогу и трајност свих елемената у 

току гарантованог експлоатационог периода''. 

 

Молимо Вас да овај навод техничке карактеристике измените у складу са 

Правилником о саобраћајној сигнализацији и стандардом СРПС ЕН 12899, где 

није ограничено да се саобраћајни знак мора искључиво израђивати на начин са 

повијеним ивицама, пластифициран, него да саобраћајни знак мора испунити 

одређене захтеве према стандарду СРПС ЕН 12899, као што је и наведено у члану 

84. Правилника о саобраћајној сигнализацији, да ''саобраћајни знак према 

стандарду СРПС ЕН 12899 мора најмање да испуњава:    

 

 Фактор сигурности за оптерећење класе ( PAF1 ) 

 притисак ветра класе ( W5 ) 

 динамички притисак снега класе ( DSL1 ) 

 највећу привремену дефлексију класе ( TDB4 )''. 

 

 

2. Да ли понуђач треба да достави уз понуду Извештај о испитивању издат од 

стране акредитоване лабораторије којим се доказује да се саобраћајни знакови 

израђују у складу са стандардом СРПС ЕН 12899? 

 

 



На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак Вам 

доставља следеће одговоре: 
 

 

 
 

1. Што се тиче приговора изнетог у оквиру питања под редним бројем 1. , 

Комисија за јавну набавку је донела одлуку да уважи одређене примедбе из 

ког разлога ће се извршити прецизирање конкурсне документације кроз 

измену исте. 

 

 

2. У вези питања под редним бројем 2. , Комисија за јавну набавку обавештава 

заинтересована лица да у понуди није потребно достављати Извештај о 

испитивању који се издаје од стране акредитоване лабораторије, а којим се 

доказује да се саобраћајни знакови израђују у складу са стандардом СРПС 

ЕН 12899. 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

  


