
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-16/2019-5 
Дана: 08.04.2019. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-16/2019 

 
Поштовани,  
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Oбележавање класичне хоризонталне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-16/2019 
 
Питање бр.1 
 
Која врста пластике ће се радити самоходном машином? 
 
Одговор: 
  
Дебелослојна глатка пластика минималне дебљине наноса 2mm. 
 
Питање бр.2 
 
Молимо Наручиоца да дефинише на шта се односе сертификати ISO 9001, ISO 14001 и ISO 
18001. 
 
Одговор:  
 
Сертификат мора да доказује да се понуђач може бавити израдом хоризонталне саобраћајне 
сигнализације.  
 
Питање бр.3 
 
Уколико на сертификату не стоји рок важења, колики је прихватљив рок важења сертификата 
за Наручиоца? 
 
Одговор: 
 
Сертификат мора да траје минимално до караја рока предвиђеног за извршење уговора, 
односно 31.12.2019. године.   
 
Питање бр.4 
 
На страни 25 конкурсне документације у напомени пише "Приложити фотокопије прве стране 
окончане ситуације, фотокопије уговора". Да ли могу да се приложе фактуре за изведене 
радове? 
 
 
 
Одговор: 



         

    

 
Да, понуђач може да приложи фактуре. 
 
Питање бр.5 
 
На страни 16 пише "Потврда од произвођача машине за цртање хоризонталне сигнализације да 
је оспособљен за рад на машини за цртање хоризонталне сигнализације".  
а) Колико је потребно извршилаца који су оспособљени за рад на машини за цртање 
хоризонталне сигнализације? 
б) Да ли потврда може бити издата од заступника произвођача машине? 
 
Одговор:  
 
а) Један извршилац.  
б) Да, прихвата се потврда издата од стране заступника опреме. 
 
 
 Питање бр.6 

Наручилац је у тачки 6. конкурсне документације „Рок извршења и 
гарантни рок" прописао: "Гарантни рок на извршене услуге је 6 месеци за боју и 2 године за 
пластику", а исти рок се наводи и у моделу оквирног споразума. 

Указујемо наручиоцу да се гарантни рок који даје произвођач материјала (боја и 
пластика) даје на број прелазака возила (точкова возила 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 наведени захтев и 
пропише rарантни рок на начин на који исти даје произвођач материјала. 

Одговор:  

Из досадашњег дугогодишњег искуства на предметним пословима извршених у захтеваном 
квалитету доказало  се да боја односно пластика могу да издрже захтеване гарантне рокове. 

Питање бр.7 

Наручилац је у тачки 7. „КРИТЕРИЈУМИ" прописао да је критеријум за доделу уговора 
„најнижа понуђена цена", а у случају да пристигну две или више   понуда са истом понуђеном 
ценом, наручилац ћe доделити уговор оном који је за претходне три обрачунске године (2015, 
2016. и 2017. година) остварио већи укупан пословни приход. 

Указујемо наручиоцу да додатни услови за учешпће у поступку јавне набавке не 
могу бити предвиђени као елементи критеријума, па ни као резервни елементи критеријума, 
јер се критеријум за оцену понуда односи само на конкретну понуду која је поднета, а не 
на капацитете понуђача. 3ЈН у одредби члана 85. став 4. прописује да услови за учешће из 
члана 75. и 76. 3ЈН не могу бити одређени као елементи критеријума. Наведено потврђује 
и 9. начелни правни став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки од 27.12.2013. године. 

Одговор: 

Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена и гласиће: 

“Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
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понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.”  

 

Питање бр.8 

У делу конкурсне документације којим су предвиђени Додатни услови за учешће у 
поступку, у оквиру техничког капацитета, наручилац је захтевао следеће: 

„1 самоходна машина за наношење хоризонталне сигнализације-боје, 
 реrистрована 
- 1 самоходна машина за наношење пластике, регистрована 
- 2 компресора за наношење боја, 
- 1 компресор за ваздух, 
- 1 ручни пиштољ за наношење перле, 
- елкометар или еквивалент атестиран код овлашћене институције, 
- 1 камион носивости минимално 5т, 
-  1 путничко возило. 
- Поседовање ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
- Сертификат за боју и пластику по стандарду СРПС/ЕН 1436 и CPHC/ ЕН 13197." 
 

8.1. Указујемо наручиоцу да испуњенаст захтеваних стандарда ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 не може бити предвиђено као део техничкоr капацитета као додатног услова 
за учешће у поступку, већ као део пословног капацитета, па је неопходно кориговати 
конкурсну документацију у наведеном делу. 
 
Одговор: 

Измена Конкурсне документације ће бити благовремено објављена  

8.2. У коју сврху ће се користити елкометар односно мерач дебљине наноса и из 
којих разлога понуђачи морају да располажу са тим уређајем када се испитивање дебљине 
нанаса мора извршити у акредитованој лабораторији? Сматрамо да је овакав захтев 
наручиоца неоправдан, те да је неопходно изменити конкурсну документацију тако што се нeћe 
захтевати елкометар као саставни део техничког капацитета, већ је потребно предвидети да ћe 
се испитивање дебљине наноса извршити у лабораторији акредитованој за такву врсту 
испитивања. Будући да је овакав захтев постојао и у прошлогодишњој јавној набавци, 
молимо вас и да нам опишете и документујете конкретну употребу елкометра у оквиру 
реализације тог уговора. 

Одговор:  

Наручилац користи елкометар за мерење дебљине наноса боје и пластике тако што постави 
металну плочицу у тренутку вршења радова испод бризгаљке и елкометром измери 
дебљину нанешеног слоја. Уколико постоје недоумице око истог Наручилац задржава 
право да плочицу пошаље на испитивање у акредитовану лабораторију а о трошку 
Наручиоца на доказивање захтеваних карактеристика. Напомињемо да је елкометар мерни 
уређај мале финансијске вредности те да поседовање истог од стране понуђача не би 
требало да представља проблем као ни да буде ограничавајући фактор. 

С обзиром на наведено Наручилац остаје при захтеву да је неопходно да Понуђач поседује 
елкометар за потребе мерења дебљине наноса у тренутку извођења радова као најосновније 
контролне мере.  



         

    

8.3. Као докази којима се потврђуе испуњеност техничког капацитета наручилац је 
навео да је потребно доставити, за машине, изјаву понуђача, фотокопију картице 
основног средства, саобраћајну дозволу и полису осигурања, али и потврду произвођача да 
је машина самоходна. Сматрамо да је потврда произвађача о томе да је одређена машина 
самоходна непотребан и нелогичан захтев, будући да се из свих осталих тражених доказа та 
околност може утврдити, а на овај начин се понуђачи додатно оптерећују обавезама да 
прибављају још један доказ који отежава благовремену припрему понуде а није потребан 
како би се самоходност машине доказала. Потврду произвођача да је машина самоходна 
као дохаз је неопходно избрисати из конкурсне документације. 

Одговор: 

С обзиром да се ради о опреми која је основна и најбитнија за добро извршење предметне 
јавне набавке, Наручилац сматра да понуђач мора да поседује захтевану машину и да 
несумњиво зна да понуђач њоме располаже. Уколико се из фотокопије картице основног 
средства или саобраћајне дозволе или полисе осигурања јасно и недвосмислено може 
утврдити да је приказана машина самоходна Наручилац ће то сматрати довољним доказом. 

Питање бр.9 

У оквиру дела конкурсне документације којим је захтеван кадровски капацитет као 
додатни услов за учешће у поступку, међу предвиђеним доказима за раднике обучене за рад 
на машини за цртање хоризанталне сигнализације и за рад хладном пластиком предвиђено 
је достављање потврда од произвођача машине за цртање хоризонталне сигнализације да 
је оспособљен за рад на машини за цртање хоризанталне сигнализације и потврда 
праизвођача хладне пластике да су обучени за рад са истом. 

Сматрамо да је захтев наручиоца да се доставе потврде произвођача машине 
односно произвођача хладне пластике нелогичан захтев, који условљава и ограничава 
понуђаче у могућности да припреме понуду, те да је потребно избрисати из конкурсне 
документације у описаном делу речи „произвођача" и дозволити достављање потврда о 
оспособљености, без навођења ко их издаје. 

Одговор: 

Наручилац сматра да је самоходна машина за цртање хоризонталне сигнализације 
веома специфична машина која изводи финансијски, физички и безбедносно веома 
захтевне радове, те да је захтев наручиоца у циљу обезбеђења квалитиетног и 
безбедног извођења радова основан и остаје при својим захтевима. 

Питање бр.10 

У оквиру Референтне листе - Образац 8. из конкурсне документације, у оиквиру Напомене, 
наведено је следеће: „Приложити потврде наручилаца/инвеститора, фотокопија прве стране 
окончане ситуације (страна на којој се види рекапитулација свих радова), фотокопије 
уговора". 

У делу конкурсне документације где је наведен услов пословног капацитета, међу 
захтеваним доказима уопште није наведена фотокопија прве стране окончане ситуације 
(страна на којој се види рекапитулација свих радова), па су референтна листа и сам услов 
различити у погледу доказа које је потребно доставити. Потребно је кориговати конкурсну 
документацију у наведеном делу, те из Обрасца бр. 8 избрисати захтевану фотокопију прве 
стране оончане ситуације, како би понуђачи знали шта је од доказа потребно да приложе уз 
своју понуду, а у смислу одредбе члана 61. Став 1 ЗЈН. 
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Одговор: 

Питање бр.11 

У делу конкурсне документације којим су одређене техничке спецификације, наручилац је 
навео следеће: 

„Захтевани квалитет за боју: 

Дебљина наноса минимално 400 микрона Трајност 
Р6 (4 милиона прелаза) 

Видљивост ноћу R4 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост ноћу у влажним условима RW3 (Tip1) 

3ахтевани ввалитет за пластику: 

Дебљина наноса минимално 2000 микрона Трајност 
Р7 (4 милиона прелаза) 

Видљивост ноћy R5 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост наћу у влажним условима RW4" 

Указујемо да је нејасно на који начин ћe наручилац утврђивати да ли боја и пластика 
испуњавају захтеване карактеристике, које наручилац назива квалитетом и шта је потребно 
да понуђачи доставе кaкo би доказали испуњеност ових техничких карактеристика. Потребно 
је кориговати конкурсну документацију, кака би понуђачи на основу ње могли да сачине 
прихватљиву и одговарајућу понуду. Такође, да ли су наведене техничке карактеристике 
минимални захтеви које наручилац прописује? 

На основу којих параметара је наручилац тако прецизно прописао захтевани квалитет 
за боју и хладну пластику? Сматрамо да се оваквим навођењем карактеристика фаворизује 
одређени понуђач, па молимо наручиоца да своје захтеве одреди тако да они не буду у 
супротности са чланом 10. 3акона о јавним набавкама који прописује начело обезбеђивања 
конкуренције. 

3ашто се код захтева за квалитет боје — видљивост ноћу у влажним условима захтева 
Тип I, када постоји и Тип II који има знатно бољу видљивост у ноћним условима? Да ли се 
Тип I може сматрати минималним захтевом наручиоца који понуђач мора да докаже? 
Молимо вас да појасните Ваше захтеве. 

На страни 36. конкурсне документације код захтева за квалитет пластике изостављена 
је реч „хладна" пластика. Молима наручиоца да изврши исправку ове техничхе грешке. 

Код захтева за квалитет боје наручилац је навео да је захтевана видљивост   ноћу у 
влажним условима захтева Тип I, дох код 3ахтева за квалитет хладне  пластике није наведено 
који Тип је захтеван. 

Молимо Наручиоца да прецизира минимални захтевани услов за видљивост ноћу у 
влажним условима, те да те захтеве поткрепи одговарајућам  техничком или пројектном 
документацијом, а на основу које је и прописао ове   услове. 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестије и мења:  

  
"Захтевани квалитет за боју: 
Дебљина наноса минимално 400 микрона 
Трајност P6 (4 милиона прелаза) 



         

    

Видљивост ноћу R4 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост ноћу у влажним условима RW3 (Tipl) 
 
Захтевани квалитет за пластику: 
Дебљина наноса минимално 2000 микрона 
Трајност P7 (4 милиона прелаза) 
Видљивост ноћу R5 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост ноћу у влажним условима RW4".  
 У: 
 
Минималне захтеване карактеристике за боју; 
Дебљина наноса минимално 400 микрона 
Трајност P7 (4 милиона прелаза) 
Видљивост ноћу R4 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост ноћу у влажним условима RW3 
 
Минималне захтеване карактеристике за хладну пластику: 
Дебљина наноса минимално 2000 микрона 
Трајност P7 (4 милиона прелаза) 
Видљивост ноћу R5 
Коефицијент луминисценције Q5 
Видљивост ноћу у влажним условима RW4 
 

Неопходно је да Понуђач достави атесте о испуњености техничких карактеристика за боју и 
хладну пластику из којих се виде минимално карактеристике наведене на страни 36/47 
конкурсне документације, а све у складу са SRPS EN 1436 i SRPS EN  13197.    

 

Питање бр.12 

Како бисмо припремили прихватљиву и одговарајућу понуду, потребна су 
нам додатна појашњења следећих позиција из Техничке спецификације (Образац 14.) и то: 

12.1. На позицији са редним бројем 11., опис позиције је "Фарбање саобраћајног знака 
V-17.2". Увидом у важећи Правилник о caoбpaћajнoj сигнализацији („Сл.гласник РС" бр. 85 
од 21.07.2017. године) уочили смо да је наведена ознака неусаглашена са описом позиције. У 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији се јасно види да је V-17.2 ознака за обележавање 
паркинг места - начин паркирања управно на осу коловоза, док за опис „Фарбање 
саобраћајног знака" стоји ознака V-15.4. 

Молимо наручиоца да изврши исправку конкурсне документације на позицији пад 
редним бројем 11., како би иста била у складу са посебним прописима којима су дефинисане 
посебне ознаке за саобраћајну сигнализацију. 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију и мења конкурсну документацију у делу техничке 
спецификације позиција 11 из "Фарбање саобраћајног знака  V-17.2  белом путарском бојом 
са перлом, крупноћа перле по захтеву инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад и 
материјал. Обрачун по ком" у "Фарбање паркинг места (V-17.2)  белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по захтеву инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад и 
материјал. Обрачун по ком 



         

    

12.2. 3а позицију под редним бројем 7. „Фарбање бус стајалишта V-16.2" потребно је 
разјашњење о томе да ли се врши обележавање аутобуског стајалишта са једним или два БУС 
натписа? Такође, да ли у склопу ове позиције треба предвидети и обележавање широке 
линије д=30 см, којом се аутобуско стајалиште одваја од остатка коловоза? Уколико је ту 
линију потребно обележити у склопу ове позиције, неопходан нам је и податак о дужини те 
линије. 

Молимо Наручиоца да додатно појасни шта је предвиђено да се обележи позицијом 
под редним бројем 7., те да прецизно наведе и дефинише непознате димензије и дужине, како 
би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду и буду упознати са својим обавезама у 
оквиру овог поступка јавне набавке. 

Одговор: 

Исцртава се саобраћајни знак у складу са SRPS U.S4.233 

12.3. На позицији под редним бројем 8. „Фарбање знака V-16.3" неопходно је 
појашњење да ли се у оквиру исте врши само обележавање ТАХI натписа? Такође, неoпходно 
је појашњење о томе да ли ова пазиција обухвата и обележавање ивичне испрекидане линије 
којом се такси одваја од остатка коловоза? Уколико је ту линију потребно обележити у 
склопу ове позиције неопходан је податак о дужини те линије. 

Молимо Наручиоца да додатно појасни шта је предвиђено да се обележи позицијом 
под редним бројем 8. те да прецизно наведе и дефинише непознате димензије и дужине, како 
би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду и буду упознати са својим обавезама у 
оквиру овог поступка јавне набавке 

 
Одговор:  

Врши се обележавање знака V-16.3 у складу са стандардом SRPS U.S4.233 
 

 
 
12.4. На позицији 9. потребно је понуђачу додатно појашњење везано за висину 

натписа ШКОЛА -- Да ли је натпис од 4м или од 2,5м ? За исту позицију је потребно додатно 
појашњење о потребној димензији ознаке Х- да ли је висине 6 м или 12 м? Све наведене 
информације су нам потребне како би понуђачи могли да правилно одреде цену. Молимо 
Наручиоца да прецизно дефинише и прикаже потребне димензије. 
 
Одговор: 

Исцртава се саобраћајни знак у складу са SRPS U.S4.232 

12.5. На позицији под редним бројем 13. „Фарбање натписа белом путарском бојом, 
натпис V-15.1 (школа) и V-15 (стоп)" потребно је навести која је висина натписа, те је 
неопходно допунити конкурсну документацију наведеним податком. 

Одговор: 

Исцртава се саобраћајни знак у складу са SRPS U.S4.233 

12.6. Да ли се обрачун обележених линија - свих ширина (обележавање бојом или 
пластиком) врши по метру дужном офарбане линије или се обрачун врши по метру дужном 
пређеног пута (офарбана и неофарбана поља)? Молимо наручиоца да дефинише начин 
обрачуна линија, свих ширина (обележавање бојом и пластиком). 

Одговор: 

Обрачун се врши по бруто површинама  



         

    

6 

7 

12.7. На позицији под редним бројем 29. „Фарбање бус стајалишта V-16.2 пластиком" 
молимо да појасните шта подразумевате под наводом „велика гарнитура"? Да ли се 
обележавање аутобуског стајалишта може вршити обележавањем једног, два или више БУС 
натписа? Колико натписа подразумевате под овом позицијом? Такође, неопходна је 
информација да ли ова позиција обухвата и обележавање широке линије д=30 цм, којом се 
аутобуско стајалиште одваја од остатка коловоза? Уколико је ту линију потребно обележити 
у склопу ове позиције, неопходан је податак о дужини те линије. Молимо Наручиоца да 
додатно појасни шта је предвиђено да се обележи позицијом под редним бројем 29., те да 
прецизно дефинише непознате димензије и дужине. 

Одговор: 

Врши се обележавање ознаке са два натписа "БУС" и разделном линијом а у складу са SRPS 
U.S4.233 

12.8. На позицији под редним бројем 30. „Фарбање знака V-16.3 пластиком" потребно 
је појашњење о томе да ли се врши само обележавање TAXI натписа? Такође, неопходна је 
информација да ли ова позиција обухвата и обележавање ивичне испрекидане линије којом се 
такси одваја од остатка коловоза? Уколико је ту линију потребно обележити у склопу ове 
позиције, неопходан је податак о дужини те линије. 

Молимо Наручиоца да додатно појасни шта је предвиђено да се обележи позицијом под 
редним бројем 8. те да прецизно дефинише непознату дужину. 

 

Одговор: 

Обележавање хоризонталне сигнализације дефинисано је следећим стандардима: 

Уздужне ознаке  SRPS U.S4.222, SRPS U.S4.223 i SRPS U.S4.224 

Попречне ознаке SRPS U.S4.225, SRPS U.S4.227 i SRPS U.S4.228 

Остале ознаке  SRPS U.S4.229 do SRPS U.S4.233 

12.9 На позицији 31. потребно је понуђачу додатно појашњење везано за висину 
натписа ШКОЛА - Да ли је натпис од 4м или од 2,5м ? На истој позицији нам је потребно 
додатно појашњење о потребној димензији ознаке Х- да ли је висине 6 м или 12 м? Горе 
наведене информације су неопходне ради правилног одређивања цене. 

Молимо Наручиоца да дефинише потребне димензије. 
 
Одговор: 

Исцртава се саобраћајни знак у складу са SRPS U.S4.232 

 
12.10. На позицији 33. нејасно је која је врста апликација у питању? Којом 

технологијом се изводи обележавање саобраћајних знакова на коловозу? Да ли су у питању 
ознаке саобраћајних знакова у боји ? 

Молимо наручиоца да додатно појасни шта је предвиђено позицијам 33. 

Одговор: 

Апликације од термопластике, ознаке саобраћајних знакова у боји. 

 12.11. На позицији 34. потребно је навести висину ознаке. 

Молимо наручиоца да допуни опис позиције 34. овим податком. 



         

    

Одговор: 

Обележавање хоризонталне сигнализације дефинисано је следећим стандардима: 

Уздужне ознаке  SRPS U.S4.222, SRPS U.S4.223 i SRPS U.S4.224 

Попречне ознаке SRPS U.S4.225, SRPS U.S4.227 i SRPS U.S4.228 

Остале ознаке  SRPS U.S4.229 do SRPS U.S4.233  

Из наведених стандарда се могу утврдити све неопходне димензије. Наручилац наручује 
исцртавње саобраћајне сигнализације искључиво у складу са важећим српским стандардима, 
стога саматра да појашњења у виду димензија појединих знакова су без основа с обзиром да 
се све димензије и технички цртежи истих могу пронаћи у наведеним стандардима. 

12.12. На позицији 35. потребно је навести висину ознаке. Молимо 

наручиоца да допуни опис позиције 35. овим податком. 

Одговор:  

Одговор на питање бр.7.12 садржан је у одговору на питање бр.7.11.   

12.13. Молимо Наручиоца да оправда и образложи свај захтев да се у оквиру ове јавне 
набавке набављају и гумени лежећи полицајци (сегменти и крајнице) са позиција 36. и 37., 
обзиром да је наручилац покренуо другу јавну набавку за ова добра. 

Молмо Наручиоца да пружи додатно појашњење. 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију и брише позиције 36. и 37. из техничке спецификације које се 
односе на гумене успориваче саобраћаја.  

12.14. Да ли се на свим позицијама из техничке спецификације, које се односе на 
обележавање хладном пластиком, мисли на дебелослојне или танкослојне ознаке? 

Молимо наручиоца да дефинише која врста ознака је предвиђена. 

Одговор: 

Дебелослојна хладна пластика. 

12.15. Којом технологијом је потребно извршити обележавање хладном пластиком: 
тачкице (spot flex), агломерат или хладно вучена пластика? 

Молимо наручиоца да дефинише технологију којом се врши обележавање хладне 
пластике. 

Одговор: 

Хладно вучена дебелослојна пластика. 

12.16. Да ли ће наручилац прихватити материјал за обележавање хоризонталне 
сигнализације, који има боље перформансе ретрорефлексије и видљивости у влажним 
условима од захтеваних? 

Одговор: 

Наручилац је у конкурсној документацији јасно дефинисао своје потребе.  

12.17. Постоји грешка у конкурсној документацији, у делу где је наручилац прописао 
трајност боје односно Р6 (4 милиона прелазака), јер тај податак није тачан, за Р6 је број 
прелазака 2 милиана. 



         

    

Молимо наручиоца да изврши исправку на овој позицији. 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију, конкурсна документација у наведеном делу ће бити измењена. 

12.18. 3а обележавање хладном пластиком, разних врста линија, наручилац је 
предвидео чак 63.000 дужних метара, док је код обележавања бојом предвиђено обележавање 
102.000 метара дужних. Која је укупна дужина путне мреже коју је наручилац предвидео за 
обележавање овом јавном набавком? 

Одговор: 

Наручилац има намеру у складу са буџетом, уговором и потребама у датом моменту 
извршити све радове обухваћене техничком спецификацијом.  

Колика је радова реално извршено на позицијама које се односе на обележавање 
хладне пластике у односу на расписане тендерске количине из претходне јавне набавке? 

Одговор: 

Питање се не односи на предметну јавну набавку. 

 
12.19. Да ли се демаркирање ознака са позиције 27. врши машинским путем? 
 
Одговор: Да  
 

12.20. Да ли се демаркирање ознака са позиције 28. врши машинским путем? 

Одговор: Да  

12.21. Да ли је потребно доказати поседовање машине за демаркирање ознака са 
коловоза?  

Одговор: Не  

12.22. Образац 15. треба да се предвиди за све позиције појединачно, те да се у њему 
специфицира трошак набавке материјала, цена механизације и цена ра,да. Потребно је 
кориговати конкурсну документацију у наведеном делу. 

Мишљења смо да је неопходно појаснити и изменити конкурсну документацију, како 
би иста била у складу са одредбама чл. 61. став 1. и 76. став 76. 3ЈН. 

Одговор: 
          
  На страни 36/44 је наведено 

 
„У јединичну и укупну цену урачунати следеће трошкове: 
-цену материјала 
-цену механизације 
-цену рада“  те понуђач, приликом састављања понуде у јединичну и укупну цену треба да 
укалкулише наведене трошкове. 
 

 
 
           Комисија 
 

       __________________ 
 


