
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста предмета: РАДОВИ 

БРОЈ: IV-404-1/2019-209-1 

ДАНА: 05.12.2019. годинe 

        

      

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

 Потенцијални понуђач је дана 03.12.2019. године упутио Захтев за 

додатним информацијама и појашњењима у вези конкурсне документације за 

јавну набавку набавка радова на редовном одржавању хпроизонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације, ЈН бр. 23/2019. Наручилац на  постављена 

питања, доставља следеће одговоре:  

  

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

 

На страни 16 Конкурсне документације је наведено "Извештај о испитивању 
- сертификат о квалитету саобраћајних знакова и усклађеност са стандардом 
СРПС ЕН 12899-1 издат од стране домаће акредитоване лабораторије( или 
одговарајући други стандард који испуњава захтеве српског стандарда каои доказ 
који то потврђује) који не може бити старији од 12 месеци" .Молимо Вас да 
исправите правописну грешку у услову и ускладите га са Законом о грађевинским 
производима и стандардом СРПС ЕН 12899, у коме је јасно наведени да 
произвођач поред Извештаја о испитивању мора поседовати и сертификат о 
перфомансама тако да писе: "Извештај о испитивању за саобраћајне знакове и 
сертификат о сталности перфоманси, у складу са стандардом СРПС ЕН 12899-1. 
оба издата од стране акредитоване лабораторије ( или одговарајући други 
стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује) 
који не може бити старији од 12 месеци". 
 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 
 

Предметном конкурсном документацијом није предвиђено да су понуђачи у 
обавези да доставе Сертификат о сталности перфоманси, међутим то ни у ком 
случају не значи да је понуђач ослобођен од поштовања прописа који су 
предвиђени Законом о грађевинским производима, као што није ослобођен од 
било којег поштовања позитивних просписа Републике Србије. Приликом 
обављања своје делатности, понуђачи су у обавези да се придржавају свих 
прописа који регулишу област/делатност којом се баве. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:  

 

http://www.backapalanka.rs/


Да ли понуђачи и наручилац могу да поступе у супротности са Законом о 
грађевинским производима (Сл гласник Р. Србије бр. 83/2018) за потребе ове 
јавне набавке? Молимо Вас да одговорите са ДА или НЕ.  
 
ОДГОВОР БРОЈ 2: 
 

Приликом обављања своје делатности, понуђачи су у обавези да се 
Придржавају свих прописа који регулишу област/делатност којом се баве. 

Приликом спровођења поступка јавних набавки Наручилац се придржава 
позитивних прописа Републике Србије у зависности од предмета јавне набавке 
као и у конкретној јавној набавци и не поступа у супротности са Законом о 
грађевинским производима. 
 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 

Да ли понуђачи који су вршили испитивање саобраћајних знакова у некој од 
лабораторија која није акредитована за издавање Сертификата о перформансама 
у складу са стандардом СРПС ЕН 12899-1 и Законом о грађевинским 
производима, могу да доставе неку врсту “Изјаве о усклађености” или 
“Сертификата о контролисању” тј. документа који није у складу са истим 
стандардом и Законом? Молимо Вас да одговорите са ДА или НЕ.  
 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

Наручилац је јасно навео у конкурсној документацији да за потребе јавне 

набавке понуђач мора да достави Извештај о испитивању - сертификат о 

квалитету саобраћајних знакова и усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899-1 

издат од стране домаће акредитоване лабораторије ( или одговарајући други 

стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује). 

ПИТАЊЕ БРОЈ 4: 

На страни 17 је наведен услов за Сертификат ИСО 9001:2008. Тренутно 
важећа верзија је ИСО 9001:2015. Молимо Вас да измените то. 
 

ОДГОВОР БРОЈ 4: 

Наручилац прихвата ову сугестију, те ће у складу са тим извршити Измену 

Конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 5: 

У делу сертификата на страни 17 наведено је: “Извештај о испитивању – 
сертификат о квалитету боје за израду хоризонталне сигнализације и усклађеност 
са стандардом СРПС ЕН 1436 издат од старне акредитоване лабораторије који не 
може бити старији од 12 месеци (“или одговарајуће”, други стандард који 
испуњава захтеве српског стандард као и доказ који то потврђује)”  
Молимо Вас да измените овај услов и уклоните део који се односи на време 

издавања сертификата о квалитету боје (12 месеци), пошто произвођачи боје за 



хоризонталну сигнализацију нису у обавези да врше испитивања и годишњу 

сертификацију уколико нема промене у начину производње. 

ОДГОВОР БРОЈ 5: 

Наручилац прихвата ову сугестију , те ће у складу са тим извршити Измену 

Конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 6: 

У делу Пословни капацитет Наручилац захтева да су Понуђачи у предходне 
3 године закључили:  
минимум 3 уговора чији је предметредовно одржавање вертикалне 
сигнализације укупне вредности минимално 4.000.000,00 динара без пдв-а, и  
минимум 3 уговора чији је предмет редовно одржавање хоризонталне 
сигнализације укупне вредности минимално 4.000.000,00 динара без пдв-а.  
Молимо Вас да измените овај услов и омогућите да се услов за пословни 

капацитет испуни и на основу уговора који обједињују вертикалну и хоризонталну 

сигнализацију, који су иначе најчешћи облици уговора, као што је случај и са овом 

јавном набавком. 

ОДГОВОР БРОЈ 6: 

Пословни капацитет може да се испуни односно докаже и уговорима који 

обједињују и хоризонталну и вертикалну сигнализацију.Овај услов је дефинисан 

како би се омогућило већем броју понуђача да поднесу понуду у конкретном 

поступку јавне набавке, као и у складу са начелом једнакости понуђача. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 7: 

 
Услов за кадровски капацитет од 27 лица је преувеличан и представља 

ограничавање конкуренције и нарушавање начела једнакости понуђача. Молимо 
Вас да измените исти услов.  
 

ОДГОВОР БРОЈ 7: 

Наручилац се определио за овај додатни услов у складу са предметом и 

обимом послова који су обухваћени овом јавном набавком и из искуства која је 

имао из претходних година. Понуђачима који самостално не испуњавају задати 

услов, дата је могућност да наступе у оквиру групе понуђача у заједничкој понуди 

и тако испуне овај додатни услов који се тражи у конкурсној документацији. 

 

Комисија за ЈН 

      


