
 
Предмет: додатна питања или појашњење бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку 
која ће се спровести у  отвореном  поступку јавне набавке   радова –   Израда и постављање 
туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка 
гора ,  ред бр. ЈН ОП 1.3.1./2019 

 
Дана 05.06.2019. године примили смо e-mai Захтев којим заинтересовано лице тражи додатне 
информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова –   Израда и постављање 
туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка 
гора ,  ред бр. ЈН ОП 1.3.1./2019 
 
             Питање гласи: 
 

На страни 19/74 за испуњење техничког капацитета-квалитета производа, наведено је да 
се доставља следеће: 

Сертификат о квалитету табле-извештај о оспитивању издат од стране акредитоване 
лабораторије у погледу минималних услова које саобраћајни знаци морају да испуњавају-
Предвиђено чланом 84. Працилника о саобраћајним знаковима на путевима  („Службени гласник 
РС“, број 134/2014); 

- фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1),        - притисак ветра класе (WL5),  
 -динамички притисак снега класе (DSL1) и највећу привремену дефлексију класе (TDB4)  
б) Извештај о испитиваљу саобраћајние сигнализације који потврђује да се сигнализације 

производи у складу са важећим техничким упутствим ЈП „Путеви Србије“. 
 
1. Молимо Вас да измените овај навод и ускладите га са Законом о грађевинским 

производима („Службени гласник РС“, број 83/2018, члан бр.7.) и стандардом СРПС ЕН 12899 тако 
да пише: 

Сертификат о сталности преформанси и извештај о испитивању издат од стране 
акредитоване лабораторије у погледу минималних услова које саобраћајни знаци морају да 
испуњавају- Предвиђено чланом 84. Працилника о саобраћајним знаковима на путевима  
(„Службени гласник РС“, број 134/2014); 

- фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1),       - - притисак ветра класе (WL5),  
 -динамички притисак снега класе (DSL1) и највећу привремену дефлексију класе (TDB4)  
2. На који начин се из Извештаја о испитивању саобраћајне сигнализације може видети да 

су у складу са техничким упутствима ЈП „Путеви Србије“? У европском стандарду ЕН 12899 у којем 
су прописани основни захтеви за израду знакова и стандарду СРПС ЕН 12899 (који је превод 
стандарда ЕН 12899) се не спомињу техничка упутства ЈП „Путеви Србије“. 
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3.Да ли је Наручилац мислио да се достави Сертификат о сталности преформанси из кога 
се може видети да су знакови у складу са техничким упутствима ЈП „Путеви Србије“. 

4.Да ли могу да се доставе Сертификати или извештаји издати од стране домаће 
лабораторије која није акредитована за издавање истих? 

5.Да ли понуђачи и Наручилац могу да поступе у супротности са Законом о грађевинским 
производима („Службени гласник РС“, број 83/2018) за потребе ове јавне набавке? 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације: 
 

1.На основу пројектних услова за израду пројекта туристичке сигнализацијена територији АП 
Војводине на државним путевима издатим од стране ЈП „ Путеви Србије“ бр. 953-26922/17-1 од 
18.12.2017.год дефинисани су услови по којима преметна туристичка сигнализације и техничка 
документација морају бити урађени у складу са : 

- Правилником о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС бр. 85/17) 

- Закону о јавним путевима ( Сл.гласник РС бр.101/05, бр.123/07, бр.101/11, бр.93/12 и  

бр.104/13) 

- Закону о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл.гласник РС бр. 41/09, бр.53/10, бр. 

101/11, бр.32/13 – одлука УС и бр.55/14) 

- Закон о грађевинским производима (Сл. Гласник РС бр. 83/2018) дефинише да 

грађевински производ који се ставља на тржиште мора бити усклађен са техничким 

захтевима утврђеном српском техничком  спецификацијом или техничким прописима 

односно у овом случају  Правилником о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС бр. 

85/17)  и Техничким упутствима ЈП Путеви Србије“ који јасно дефинишу услове по којим се 

морају ускладити добра која су предмет ове јавне набавке. 

 
2.Пошто се предметна туристичка сигнализација поставља на државним путевима : 
- Државни пут IA реда - аутопутеви А1 (Е-70) и А3 (Е-70); 

- Државни путеви IБ реда број 12, 21; 

- Државни путеви IIА реда број 100, 102, 111, 120, 123, 125 и 126; 

По окончању посла и техничког пријема она се предаје управљачу пута ЈП „Путеви Србије“ на 
одржавање и у обавези смо да постављена сигнализација буде урађена на основу Техничког 
упутства о захтевима квалитета саобраћајних знакова на државним путевима  Републике Србије 
БС – 06 од 15.05 2019 год. 
Наручилац захтевима за додатне услове није у супротности са постојећим Законима и 
правилницима већ је прилагођена регулативи која се примењује у Републици Србији. 
Понуђач је у обавези да достави извештај лабораторије да је понуђена сигнализација усклађена са  
Правилником о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС бр. 85/17), захтевима СРПС ЕН 12899, и 
у складу је са  основу Техничког упутства о захтевима квалитета саобраћајних знакова на 
државним путевима  Републике Србије БС – 06 од 15.05 2019 год 
 
3.Одговор је дат у у претходном питању. 
Понуђач је у обавези да достави извештај лабораторије да је понуђена сигнализација усклађена са  
Правилником о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС бр. 85/17), захтевима СРПС ЕН 12899, и 



у складу је са  основу Техничког упутства о захтевима квалитета саобраћајних знакова на 
државним путевима  Републике Србије БС – 06 од 15.05 2019 год 
 
4.Сва документација мора бити валидна у смислу веродостојности, важења сертификата и атеста 
као и акредитације организације која издаје документацију. 
 
5.За потребе ове Јавне набавке Наручилац се руководио следећим Законима и Правилником: 

- Правилником о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС бр. 85/17) 

- Закону о јавним путевима ( Сл.гласник РС бр.101/05, бр.123/07, бр.101/11, бр.93/12 и  

бр.104/13) 

- Закону о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл.гласник РС бр. 41/09, бр.53/10, бр. 

101/11, бр.32/13 – одлука УС и бр.55/14) 

као и  Техничким упутством о захтевима квалитета саобраћајних знакова на државним путевима  
Републике Србије БС – 06 од 15.05 2019 год, који јасно дефинишу техничке каратеристике добра 
која су предмет ове набавке . 
 
 Из свега горе наведеног Научилац остаје при наводима из конкурсне документације. 
 
  Наручилац према члану 76. став 6. важећег Закона о јавним набавкама, одређује услове за 
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. У Конкурсној документацији у делу 4.4.Упутства како се доказује 
испуњеност услова из члана 75. И 76. ЗЈН-4.4.2. Докази о испуњености додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке под редним бројем 3. Технички капацитет-опрема 2) квалитет производа-
стандарди, Нарчилац је погрешно навео Правилник  којим се регулишу минимални услови које 
саобраћајни знаци морају да испуњавају, што ће бити исправљено изменом Конкурсне 
документације. 
 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/12, 
14/15 и 68/15),) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и 
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                              Комисијa за јавну набавку            

 


