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Потенцијални понуђач је дана 28.12.2020. године упутио Захтев за 

додатним информацијама и појашњењима којим и указује наручиоцу на уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији за јавну набавку набавка 

радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације, ЈН бр. 25/2020. Наручилац на постављена питања, доставља 

следеће одговоре:  

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

 

Наручилац је у конкурсној документацији у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 
прописао: Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то: 1) да располаже неопходним 
минималним пословним капацитетом да је у претходне 3 (три) обрачунске 
године (2017., 2018., 2019.) закључио и реализовао: - минимум 3 уговора чији 
је предмет одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације укупне 
вредности минимално 9.000.000,00 динара без пдв-а.  

 
Прописани услов да је понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2017., 
2018., 2019.) закључио и реализовао: - минимум 3 уговора чији је предмет 
одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације укупне вредности 
минимално 9.000.000,00 динара без пдв-а, није у логичкој вези са предметом 
јавне набавке, ограничава конкуренцију и нарушава начело једнакости 
понуђача. Увидом у конкурсну документацију може се утврдити да се 
поступак јавне набавке спроводи и у 2021. години, односно крајњи рок за 
подношење понуда одређен је 11.01.2021. године. Понуђачи који имају 
реализоване уговоре у 2018,2019 и 2020. години не могу да учествују у 
предметном поступку јавне набавке јер је наручилац захтевао да је понуђач у 
претходне три обрачунске године закључио и реализовао уговоре. Пословни 
капацитет наручилац је требао да пропише тако да омогући понуђачима који 
су у 2020. Години реализовали уговора да учествују у предметном поступку 
јавне набавке. Релевантан момент за оцену пословног капацитета је до 
тренутка подношења понуда. Неосновано је наручилац ограничио 
конкуренцију тиме што није прописао 2020. годину као референтни период у 
којем је наручилац реализовао уговоре. Понуђачи који су уговоре 
реализовали 2018,2019,2020 године стручни су и компетентни да реализују 
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ову јавну набавку као и понуђачи који су реализовали уговоре у 
2018,2019,2020. години.  

 
Број уговора и минимална вредност једног уговора није у логичкој вези 

са предметом јавне набавке. Зашто је за наручиоца значајно да понуђач има 
минимално 3 закључена и реализована уговора а не на пример 2 или 4. За 
наручиоца је од значаја да уговор додели понуђачу који је раније извео 
квалитетно радове и без примедби референтног наручиоца, али не и колико 
најмање износи вредност једног уговора.  

 
Вредност изведених радова на основу минимално три уговора није 

показатељ компетентности понуђача. И понуђачи који су радове извели по 
основу уговора чија је вредност мања од 9.000.000,00 динара а располажу 
техничким и кадрвским капацитетом могу на подједнак начин да реализују 
јавну набавку као и понуђачи који су извели радове у вредности од најмање 
9.000.000,00 дин без ПДВ-а. То што је понуђач раније извео радове по основу 
уговора у износу не мањем од 9.000.000,00 динара није показатељ да ће и 
ову јавну набавку реализовати у складу са одредбама уговора. Зашто 
наручилац захтева минималну вредност 9.000.000,00 динара а не на пример 
7.000.000,00 динара без ПДВ-а. Понуђач који има 5, 6 или 10 уговора чија 
вредност укупно износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а овим условом 
онемогућен је да учествује у предметном поступку јавне набавке.  

 
Имајући у виду напред наведено може се утврдити да се наручилац 

није руководио објективним потребама, већ је конкурсну документацију у 
делу пословног капацитета сачинио тако да ограничава конкуренцију и 
нарушавао начеко једнакости понуђача.  

 
Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне 

набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.“ 
 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 

онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 

 
Члан 12. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама 

поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 
територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 
дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 
обавља понуђач“. 

 
Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за 

учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу 
понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне набавке». 

 
Имајући у виду одредбе члана 10. ЗЈН обезбеђење конкуренције, 

односно омогућавање већем броје понуђача да поднесу понуду у конкетном 
поступку јавне набавке, основни је начин обезбеђења економичне употребе 
јавних средстава. У конкретном поступку јавне набавке нарушено је начело 
једнакости понуђача чије поштовање обезбеђује конкуренцију и омогућава 
избор економски најповољније понуде за понуђача. 



Појединачна вредност уговора за предметном јавне набавке, има за 
последицу повреду члана 76. Става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10. и 12. 
ЗЈН.  

 
Чланом 61. Ставом 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је 

наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи 
могу на основу ње да припреме и поднесу прихватљиву понуду. Молимо 
наручиоца да измени конкурсну документацију тако што ће да је понуђач 
располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду од 
2018. године па све до тренутка подношења понуда закључио и реализовао: 
уговоре чији је предмет одржавање вертикалне и хоризонталне 
сигнализације укупне вредности свих уговора минимално 9.000.000,00 динара 
без пдва. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 1: 
 

У погледу периода на који се односи претходно искуство понуђача, 

Наручилац ће прихватити и уговоре који су реализовани у 2020. години, односно 

до истека рока за подношење понуда. Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације у погледу референтног периода, тако да ће обухватити и 2020. 

годину. 

 

 Примедба заинтересованог лица у погледу укупне вредности закључених 

уговора је непотребна, имајући у виду да Наручилац треба вредност 

реализованих уговора да постави у одређеној вредности. И само заинтересовано 

лице предлаже одређене износе и који год да је износ поставио Наручилац, исти 

би био оспораван. Укупна вредност реализованих уговора је примерена 

процењеној вредности јавне набавке и ни на који начин не ограничава 

конкуренцију у поступку јавне набавке. Наручилац захтева реализацију свега три 

уговора за целокупан захтевани период и он показује да је понуђач способан да 

реализује послове одређене вредности, и то у континуитету, а не само на пример 

један уговор, који није довољан да би показао способност понуђача. 

Заинтересовано лице и само зна да су референце код извршења послова који су 

предмет ове јавне набавке најважнији показатељ способности извршења, јер је то 

једини капацитет који се не може обезбедити накнадним ангажовањем лица и 

опреме. Наручилац постављањем захтеваног услова није повредио конкуренцију у 

поступку јавне набавке, док је услов одређен сразмерно јавној набавци и у 

логичкој је вези са предметом набавке.  

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 2:  

 

 Наручилац је у делу додатни услова захтевао да понуђач достави „Извештај 
о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајних знакова и усклађености 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) који не може бити старији од 12 месеци. 
Уговор са акредитованом лабораторијом за испитивање саобраћајних знакова не 
старији од 12 месеци“.  
 
 Наручилац је захтевом да извештај буде издат од стране домаће 
акредитоване лабораторије ограничио конкуренцију и елиминисао поједине 
понуђаче да учествују у предметном поступку јавне набавке. Овим захтевом 
наручилац условљава иностране понуђаче да саобраћајну сигнализацију испитују 
на територији Републике Србије односно у домаћим акредитованим 
лабораторијама, такође условљава понуђаче са територије Републике Србије који 
имају закључене уговоре са иностраним акредитованим лабораторијама да 
саобраћајну сигнализацију испитују на територији Републике Србије. Такво 
поступање није у складу са чланом 9. ЗЈН којим је прописано „ наручилац је дужан 
да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и доделе уговора врши у 
роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за 
поступак и извршење јавне набавке“. Наручилац неосновано проузрокује трошкове 
понуђачима. За наручиоца као уговорну страну битно је да понуђач достави 
извештај о испитивању издат од акредитоване лабораторије, док је безначајно да 
ли је то домаћа акредитована лабораторија или инострана. Овим захтевом 
наручилац утиче на пословну политику понуђача и условљава га да добра 
испитује код домаће акредитоване лабораторије. Ако лабораторија врши 
испитивање на основу обавезујућих метода и стандарда небитно је да ли је 
домаћа или инострана. 
 
 Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке 
омогући што је могуће већу конкуренцију. 
 
 Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 
 
 Члан 12. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка 
јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.  
 
 Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 
територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 
дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља 
понуђач“. 
 
 Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за 
учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и 
да су у логичкој вези са предетом јавне набавке». 
 
 Из садржине напред наведених одредби може се утврдити да је наручилац 
додатни услов прописао тако да није у логичкој вези са предметом јавне набавке и 
да је повредио начело обезбеђења конкуренције и једнакости понуђача јер је 
дискриминаторским додатним условим онемогућио понуђаче да учествују у 
предметном поступку јавне набавке дајући предност понуђачима који производе 
испитују у домаћим акредитованим лабораторијама што представа повреду члана 
76. Става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10 и члана 12. ЗЈН. 
 



 Молимо наручиоца да измени овај услов и да пропише да је понуђач дужан 
да достави „Извештај о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајних 
знакова и усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат 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. 
 
 Молимо наручиоца да избрише захтева да понуђач доставља Уговор са 
акредитованом лабораторијом за испитивање саобраћајних знакова не буде 
старији од 12 месеци. За наручиоца као уговорну страну је битно да је уговор 
важећи у тренутку подношења понуда. Уговор са акредитованим лабораторијама 
могу бити закључени и на неколико година с обзиром да представља правни 
посао између две уговорне стране који зависи од њихових воља а не од воље 
наручиоца. Достављање уговора је непотребно ако је понуђач доставио важећи 
извештај о испитивању. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 2: 
 
 У овом поступку јавне набавке Наручилац је дужан да поступа, а имајући у 

виду путеве на којима се изводе радови и поставља сигнализација, у складу са 

свим обавезујућим документима, па и обавезујућим Техничким упутством о 

захтеваном квалитету саобраћајних знакова на државним путевима Републике 

Србије (број БС-06). Упутством је изричито наведено да оцену усаглашености 

може давати искључиво Акредитована Испитна Лабораторија, која је 

акредитована од Акредитационог тела Србије (АТС) у складу са СРПС ИСО/ИЕЦ 

17025:2006, за методе испитивања карактеристика знакова из овог техничког 

упутства односно према стандарду СРПС ЕН 2899-1.  

 Дакле, Наручилац није тај који је проценио које захтеве треба да постави, 

нити је одредио методе испитивања у поступку јавне набавке већ поступа у складу 

са Техничким упутством и није у могућности да мења упутства која га обавезују.  

 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је већ 

одлучивала о потреби и оправданости примене обавезујућег Упутства ЈП Путеви 

Србије и утврдила да су наведени захтеви оправдани имајући у виду релевантне 

прописе.  

 Такође Техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних знакова на 

државним путевима Републике Србије (број БС-06).прописује да сви знакови који 

се испоручују морају бити обележени налепницом. Означавање се врши 

налепницом са задње стране знака. Налепнице издаје Акредитована организација 

која је извршила оцену усаглашености (Акредитована лабораторија), а на основу 

извештаја о испитивању. Произвођач знакова мора да спроведе поступак 

испитивања и оцене усаглашености у акредитованој организацији на годину дана, 

те стога и произилази обавеза закључивања уговора са акредитованом 

лабораторијом. 

 

 

 



ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 

 

 Наручилац је у конкурсној документацији прописао „Понуђач је дужан да 

приликом подношења понуде обавезно поднесе лицитациону гаранцију (банкарска 

гаранција за озбиљност понуде) на износ 200.000,00 динара (оригинал). Рок 

важења наведене лицитационе гаранције је 60 дана од дана отварања понуда. 

Ова гаранција мора бити безусловна, без права на приговор и наплатива на први 

позив“.  

 Молимо наручиоца да као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде пропише и бланко соло меницу са меничним овлашћењем.  

 Чланом 9. Ставом 2. ЗЈН прописано је „ наручилац је дужан да обезбеди да 

се поступак јавне набавке спроводи и доделе уговора врши у роковима и на начин 

прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење 

јавне набавке“. Прибављање банкарске гаранције кошта понуђаче и по неколик 

стотина хиљада динара што није у складу са начелом економичности и 

ефикасности поступка јавне набавке.  

 Чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова прописано 

је да средство обезбеђења може бити: банкарска гаранција, хипотека, јемство 

другог правног лица, један од облика ручне залоге хартија од вредности или 

других покретних ствари, меница и полиса осигурања. 

 Из одредби члана 13. Правилника може се утврдити да су средства којима 

повериоци могу обезбедити своја потраживања многобројна и разноврсна. У 

савременом пословању као инструмент обезбеђења плаћања највише се користи 

меница. Прописано средство финансијског обезбеђења има за последицу и 

ограничавање конкуренције (повреду члана 10. ЗЈН) јер понуђачи који могу да 

реализују јавну набавку и испуњавају све додатне услове а не могу у остављеном 

року да прибаве банкарску гаранцију су елиминисани да учествују у поступку јавне 

набавке и ако сe меницом као средством обезбеђења гарантују за озбиљност 

понуде.  

 Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију и да као средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде пропише банкарску гаранцију или 

бланко соло меницу. 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

Наручилац ће омогућити понуђачима да поднесу или банкарску гаранцију 

или бланко соло меницу, и у складу са тим извршити измену конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 4: 

 

 Чланом 13. Ставом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 



услова прописано је да средство обезбеђења за озбиљност понуде не може да 

буде веће од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а. Овај износ се утврђује у 

односу на вредност понуде коју поднесе понуђач. Наручилац је у конкурсној 

документацији прописао фиксни износ банкарске гаранције за озбиљност понуде 

што није у складу са чланом 13. Става 2. Правилника. Износ од 200.000,00 динара 

без ПДВ-а колико је наручилац прописао у конкурсној документацији можда је 

већи од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, што није у складу са чланом 

13. Правилника. То је вредност коју одређује понуђач на основу укупне понуђене 

цене те молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да вредност 

средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде буде прописано сходно 

члану 13. Ставу 2. Правилника.  

 

ОДГОВОР БРОЈ 4: 

 

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

Конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 5: 

 Наручилац на старани 5 конкурсне документације наводи „Обавезни сет 

типова знакова, за које је обавезно испитивање са становишта безбедности 

саобраћаја, су саобраћајни знакови стандардних димензија, и то: - троугао - круг - 

квадрат, Сваки од наведених знакова се испитује за различите типове знакова и 

за различите класе материјала лица знака. Механичко испитивање датог типа 

обавља се за дату дебљину материјала, у највећој димензији у којој се производи, 

за дату пропорцију. Подразумева се да резултати испитивања важе и за мање 

димензије истог типа знака. За саобраћајне знакове нестандардних димензија није 

обавезно испитивање.  

 Оцену усаглашености испитаних узорака може давати искључиво 

Акредитована Испитна Лабораторија, која је акредитована у складу са SRPS 

ISO/IEC 17025: 2006, за методе испитивања карактеристика знакова према 

стандарду SRPS EN 12899-1.  

 Узимање узорака датог типа знака, врши се на основу случајног узорка из 

серијске производње, односно са лагера произвођача, а од стране акредитоване 

организације која врши испитивање. Узима се по један узорак за сваку 

комбинацију материјала лица знака и облика знака за испитивање каректеристика 

видљивости. Такође се узима по један узорак знака датог облика (највећих 

димензија) и носача знака за механичка испитивања. Може се користити исти 

узорак за обе врсте испитивања, при чему се испитивање мора обавити у 

редоследу: карактеристике видљивости – механичка испитивања”. 

 Није у надлежности наручиоца да одређује методе испитивања. Молимо 

наручиоца да измени конкурсну документацију тако да гласи да Саобраћајни 

знакови буду испитани у складу са стандардом СРПС ЕН12899 од стране 

лабораторије која је акредитована у складу са SRPS ISO/IEC 17025. 



 

 

ОДГОВОР БРОЈ 5: 

 Наручилац је дужан да поступа, а имајући у виду путеве на којима се изводе 

радови и поставља сигнализација, да поступа у складу са свим обавезујућим 

документима, па и обавезујућим Техничким упутством о захтеваном квалитету 

саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије (број БС-06). 

Упутством је изричито наведено да оцену усаглашености може давати искључиво 

Акредитована Испитна Лабораторија, која је акредитована од Акредитационог 

тела Србије (АТС) у складу са СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, за методе испитивања 

карактеристика знакова из овог техничког упутства односно према стандарду 

СРПС ЕН 2899-1.  

 Јавно предузеће „Путеви Србије“, као „управљач“ на државним путевима, 

донело је Техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних знакова на 

државним путевима Републике Србије (са обавезном применом), бр. БС-06 од 

маја 2019. године, у којем се наводи да саобраћајни знакови и опрема морају бити 

произведени, испоручени и уграђени у свему према захтевима важећих: Закона о 

безбедности саобраћаја; Закона о грађевинским производима; Правилника о 

саобраћајној сигнализацији, стандарда Републике Србије и техничких упутстава 

ЈП „Путеви Србије“, те да је намењено и јединицама локалне самоуправе које 

изводе радове на државним путевима.  

 С обзиром на наведено, није воља наручиоца у овом поступку јавне набавке 

да ли ће применити и захтевати примену захтева упутства БС-06 које је донело ЈП 

„Путеви Србије“, већ је то обавеза наручиоца.  

 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је већ 

одлучивала о потреби и оправданости примене обавезујућег Упутства ЈП Путеви 

Србије и утврдила да су наведени захтеви оправдани имајући у виду релевантне 

прописе.  

 Тако је на пример у Решењу број 4-00-1117/2018, Републичка комисија 

констатовала да је у складу са Законом о путевима, управљање јавним путевима 

као делатност од општег интереса поверена ЈП „Путеви Србије“, чији је оснивач 

Република Србија и да у њено име оснивачка права врши Влада РС. Даље је 

утврђено да је у Техничким упутствима изричито наведено да су обавезујућа.  

 Републичка комисија је неспорно утврдила да се утврђивањем захтева у 

вези са Техничким упутствима не ограничава конкуренција и не онемогућава се 

иностраним понуђачима да учествују у поступку јавне набавке. Утврђено је да се 

Техничко упутство не може сматрати интерним документима ЈП „Путеви Србије“, 

те да су она означена од овог надлежног органа као обавезујућа и то за све 

понуђаче, како домаће тако и иностране.  



 С тим у вези, наручилац указује да већ постоји неколико произвођача 

саобраћајних знакова чији су знакови тестирани у складу са захтевима из 

Техничког упутства и остаје нејасно који су то разлози да и ви као заинтересовано 

лице исто не учините.  

 Наручилац овде истиче и да заинтересовано лице не може полемисати са 

обавезном применом Техничког упутства БС-06 у поступку јавне набавке, већ ако 

и сматра да оно није у складу са прописима, може евентуално у прописима 

утврђеном поступку покушати да оспори његову законитост, а свакако не може 

приморавати наручиоца да се не придржава обавезујуће регулативе коју је 

утврдио и донео надлежни орган. Наручилац не захтева својом вољом одређене 

захтеве, већ су му они дати на спровођење од стране надлежног органа. 

 Указујемо и на Решење Републичке комисије бр. 4-00-1025/2019, где се 

подносилац захтева позивао на Мишљење Министарства као у вашим питањима, 

а у вези са обавезујућим карактером Техничког упутства БС-06. Републичка 

комисија је утврдила да нема основа за закључак да се на наведени начин 

ограничава конкуренција у поступку противно прописима. 

 На крају, поново истичемо да на наведени начин ни у ком случају нису 

дискриминисани инострани понуђачи/произвођачи, имајући у виду да не постоји 

ограничење за њих да своје производе ускладе са обавезним прописаним 

захтевима.   

ПИТАЊЕ БРОЈ 6: 

 Наручилац је на страни 6 у тачки 16. Захтеви у погледу гарантног рока: 

прописао • на хоризонталној сигнализацији гарантни рок је минимално 6 (шест) 

месеци за квалитет уграђених материјала и квалитет изведених радова, • на 

вертикалној сигнализацији гаранција на уграђени материјал је минимално o за 

ретрорефлексију фолије је 7 (седам) година за I класу, односно 10(десет) за II и III 

класу. Већина произвођача боје за пут даје гаранцију за број прелаза точка, 

углавном класе П7 молимо наручиоца да прихвати као гаранцију и број прелаза с 

обзиром да произвођачи боја не дају гаранцију у месецима.  

ОДГОВОР БРОЈ 6: 

 Наручилац је у погледу неопходног гарантног рока навео своје захтеве и на 

наведени начин не ограничава конкуренцију у поступку јавне набавке, већ наводи 

јасан захтев у погледу дужине гарантног рока спрам својих потреба. Наручилац не 

може прихватити предлог заинтересованог лица. За Наручиоца је од значаја да 

одреди временски рок важења гаранције, а не по броју прелаза точка који може 

бити предмет спорења у реализацију уговора, што није у интересу Наручиоца. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 7: 

 Наручилац је у конкурсној документацији захтевао да понуђач достави 

„Потврду о издавању самоуништавајућих заштитних налепница коју издаје 

акредитована лабораторија“. Овај захтев није у складу са Правилником о 



саобраћајној сигнализацији а ни у складу са стандардом СРПС ЕН 12899, те 

молимо наручиоца да исти избрише из конкурсне документације. Начин издавање 

потврда о самоуништавајућим налепницама зависи од прописа земље где се 

саобраћајни знаци испитују те је неосновано ограничавати конкуренцију да 

потврда буде издата од стране акредитоване лабораторије. 

ОДГОВОР БРОЈ 7: 

 Наручилац је навео свој захтев у складу са потребама и на наведени начин 

није ограничио конкуренцију у поступку јавне набавке. Наручилац захтевом у 

погледу Потврде о издавању самоуништавајућих заштитних налепница коју издаје 

акредитована лабораторија није упутио на стандарде или прописе, већ је захтев 

поставио у логичкој вези са предметом јавне набавке. Све што је Наручилац 

захтевао јесте да се од акредитоване лабораторије достави захтевана Потврда.  

ПИТАЊЕ БРОЈ 8: 

 Молимо наручиоца да прецизира предмер и предрачун радова – образац 

структуре цена спецификација добра и радова – на који тип одбојне ограде се 

односи опис, како изгледају шелне у позицијама 28.1 28.2 и 28.3. У предмеру је 

предвиђено да путарско возило и камион путарац пређу по 20км, да ли је то 

реална километража или је то оквирна? 

ОДГОВОР БРОЈ 8: 

 У погледу шелни за позиције 28.1, 28.2 и 28.3, Наручилац је навео 

минималне захтеве и понуђачи нуде цене у складу са захтеваним минималним 

карактеристикама.  

 У погледу одбојних ограда, наведено је да су у складу са СРПС 

стандардима.  

 У вези са наведеним бројем километара за возила, Наручилац указује да је 

за све ставке у конкурсној документацији јасно наведено да су количине наведене 

у понуди планиране у оријентационом износу. Наручилац задржава право да 

набави већу или мању количину од планиране као и да одустане од дела набавке. 

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора утврдиће се применом 

јединичних цена из усвојене понуде, на основу стварно испоручене количине, тако 

да укупна вредност испоручених добара на годишњем нивоу не прелази износ 

уговорене вредности за ову јавну набавку. 

 

Комисија за ЈН 

      


