
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-17/2019-9 
Дана: 08.04.2019. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: 2. Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-17/2019 

 
Поштовани,  
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Услуга одржавања вертикалне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-17/2019 
 

  
Питање бр.1 
На страни 16 конкурсне документације наведено је да је понуђач дужан доставити потврду да 
понуђена добра испуњавају по Правилнику стандард SRPS 12899 и стандард EN1317 за ограде 
N2W4, H2W4 и H1W4 или еквивалентан стандард. Молимо Вас да нам појасните шта се 
подразумева под тим потврдама.  
 
Одговор: 
Подразумева се следеће: 
1. Доставаљање сертификата о константности перформанси за испуњење услова из стандарда 
SRPS 12899 или еквивалент EN 12899 за вертикалну саобраћајну сигнализацију, издат од 
акредитованe лабораторије. 
 
2. Достављање сертификата о константности перформанси за испуњавање услова из стандарда 
SRPS EN 1317 или еквивалент EN 1317 за одбојне ограде N2W4 (банкина), N2W4(бетонски 
зид), H1W4 (банкина), H2W4 (бетонски зид),  
(W4 је радне ширине мање или једнако 1,3m) издат од акредитоване лабораторије 
 
Питање бр.2 
Молимо Вас да ставку одбојна ограда на прилазима Мајшанском мосту прилагодите важећем 
стандарду SRPS EN 1317. 
 
Одговор:  
Мења се одбојна ограда JO/2M у одбојну ограду H2W4 (банкина). 
 
Питање бр.3 
 По којем стандарду морају бити облик и димензије саобраћајних знакова? 
 
Одговор: 
По важећем српском стандарду за облик и димензије вертикалне саобраћајне сигнализације.   
 
 
 
 
Питање бр.4 
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На страни 25 конкурсне документације у напомени пише "Приложити фотокопије прве стране 
окончане ситуације, фотокопије уговора". Да ли може да се приложи фактура за наведене 
радове? 
 
Одговор: 
Да. 
 
Питање бр.5 
Колико лица треба да буде обучено за рад на хидрауличном чекићу за које тражите потврду? 
 
Одговор:  
Једно лице.  

 

Питање бр.6 

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 
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.7 

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

„да понуђач поседује стандарде ISО 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 из којих се 
недвосмислено види да се фирма бави производњом и уградњом вертикалне сигнализације, или 
производњом или уградњом вертикалне саобраћајне сиrнализације 

- Понуђач је дужан да достави потврду да понуђена добра испуњавају по Пранилнику 
стандард SRPS 12899 и стандард EN 1317 за ограде N2W4 и H2W4 и H1W4 или еквивалентан 
стандард". 
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Међу захтеваним доказима предвиђено је достављање фотокопије стандарда ISО 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001- фотокопија, стандард SRPS 12899 и стандард EN 1317 за аграде 
N2W4 и H2W4 и H1W4 или еквивалентан стандард- фотокопија. 

Указујемо наручиоцу да испуњеност захтеваних стандарда ISО 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001 не може бити предвиђено као део техничког капацитета као додатног услова за 
учешће у поступку, већ као део пославног капацитета, па је неопходно кориговати конкурсну 
документацију у наведеном делу. Такође, није прецизно дефинисано поседовање доказа о 
испуњености захтева тражених стандарда, већ је наведено „поседовање стандарда" и 
„достављање фотокопија стандарда". Понуђачи би требaло да доставе копије сертификата о 
испуњености захтеваних стандарда, а не копије самих стандарда, па је неопходно кориговати 
конкурсну документацију у наведеном делу. 

Одговор: 
Наручилац се слаже са констатацијом и мења конкурсну документацију у наведеном делу 

на страни 16/47   
 
"фотокопије стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001- фотокопија,  

стандард  SRPS  12899  и стандард EN 1317 за ограде N2W4 и  H2W4 и H1W4 или 
еквивалентан стандард- фотокопија."  
 
после измене гласи: 

 
"Фотокопије сертификата о испуњености стандарда  SRPS  12899  и стандарда EN 1317 

за ограде N2W4 и  H2W4 и H1W4. издате од акредитоване лабораторије"  

Питање бр.8 

У оквиру дела конкурсне документације којим је захтеван кадровски капацитет као додатни 
услов за учешће у поступку, међу предвиђеним доказима наведено је достављање потврде за 
рад на хидрауличном чекићу издате од стране овлашћене установе, иако уопште нису захтевани 
кадрови који су у вези са траженим доказом. 3ахтевани кадрови су једино „минимално један 
инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом 470" и ништа друго. 

Сматрамо да је захтев наручиоца да се доставе потврда за рад на хидрауличном чекићу 
издате од стране овлашћене установе потребно избрисати из конкурсне документације. 

Одговор: 
С обзиром да је хидраулични чекић специфична и потенијално опасна машина са којом 

је неопходно да управља лице обучено за рад на истој, Наручилац остаје при ставу да Понуђач 
за једног од осам захтеваних радника мора да поседује наведену потврду.  

Измена ће бити благовремено објављена. 
 
Питање бр.9 

 
У оквиру Референтне листе - Образац 8. из конкурсне документације, у оквиру 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 окончане 
ситуације, како би понуђачи знали шта је од доказа потребно да приложе уз своју понуду, а у 
смислу одредбе члана б1. став 1. 3ЈН. 

Одговор: Измена ће бити благовремено објављена 



         

    

Питање бр.10 

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

„Ограда N2W4 мора да задовољава јачину удара ASI A, Динамички угиб Dn мањи или 
једнак 1,2м (односи се на ограде на бетонском зиду или банкини, ограда ЈО/2м и ЈОО/2м 

Ограда H1W4 мора да задовољава ASI A динамичког угиба DN мање или једнако 1,2м и 
интрузија возила Vi мање или једнако 1,7м (односи се на ограду на банкини или бетонском 
зиду) ограда JDO/2т 

Ограда H2W4 мора да задовољава ASI A, динамичког угиба Dn мање или једнако 1,ом и 
интрузија возила Vi мање или једнако 1,2м (односи се на ограду на банкини или бетонском 
зиду)". 

Указујемо да је нејасно на који начин ћe наручилац утврђивати испуњеност захтеване 
карактеристика ограде и шта је потребно да понуђачи доставе како би доказали испуњеност 
ових техничких карактеристика. Из које је важеће регулативе наручилац извео све ове захтеве? 
Молимо Наручиоца да услкади прописане захтеве за ограде и поштује члан 10. 3акона о јавним 
набавкама који се односи на начело обезбеђивања конкуренције. Потребно је кориговати 
конкурсну документацију, како би понуђачи на основу ње могли да сачине прихватљиву и 
одговарајућу понуду. 

Одговор: 
Понуђач мора да достави фотокопије сертификата о испуњености стандарда  SRPS EN 

1317 за ограде N2W4 и  H2W4 и H1W4. из којих се види да тражена добра испуњавају, 
захтеване карактеристике, а све у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији и 
стандардима којима су прописане карактеристике које Наручилац захтева.  

 

 

Питање бр.11 

На основу техничких услова који су наведени у склопу Главног пројекта техничког реrулисања 
саобраћаја на локалним путевима Града Суботице саобраћајна сигнализација мора се израђивати 
у складу са Техничким упутствима са обавезујућом применом ЈП "Путеви Србије" Београд, 
(техничка упутства које се односе на израду саобраћајих знакова су ОР-1, BS-02, В5-03 и BS- 05) 
и важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији. Правилник прописује минималне услове 
које саобраћајни знак и табла према стандарду SRPS EN 12899 мора да испуњава: 

1) фактор сигурности за оптерећење класе (PAF1) 
2)            притисах ветра класе (W5) 

3) динамички притисак снега класе (DSL1) 

4) највећу привремену дефлексију класе (TDB4) 

У табели техничке спецификације наручилац је навео: "Испорука и уградња саобраћајних 
знакова са свим везним елементима на Ал. лиму у складу са SRPS EN 12899, знак мора да 
испуњава најмање: PAFІ, WL6, DSLI,TDB4", те наведени захтев није у складу са чланом 16. 
важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији, те је неопходно да усагласите захтеве са 
важећом законском регулативом. 

Одговор: 

Наручилац се слаже са примедбом те се мења део техничке спецификације на страни 
32/47 и  сада гласи " Испорука и уградња саобраћајних знакова са свим везним елементима на  



         

    

Al лиму у складу са SRPS EN 12899, знак мора да испуњава најмање : PAF1, WL5, DSL1, 
TDB4" 

Питање бр.12 

Чиме се доказује усклађеност понуђених саобраћајних знакова са важећим Правилником и 
техничким упутствима ЈП "Путеви Србије"? 

Одговор: 

"Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица" као 
Наручилац се усклађује са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији а не са 
техничким упутствима ЈП "Путеви Србије" с обзиром да се Наручилац бави одржавањем 
локалних путева и улица а ЈП "Путеви Србије" одржавањем државих путева, те да техничка 
упутства једног јавног предузећа нису акт који обавезује друга јавна предузећа. 

 Доказује се следећим: 
1. Доставаљање сертификата о константности перформанси за испуњење услова из стандарда 
SRPS 12899 или еквивалент EN 12899 за вертикалну саобраћајну сигнализацију, издат од 
акредитоване лабораторије. 
 
2. Достављање сертификата о константности перформанси за испуњавање услова из стандарда 
SRPS EN 1317 или еквивалент EN 1317 за одбојне ограде N2W4 (банкина), N2W4(бетонски 
зид), H1W4 (банкина), H2W4 (бетонски зид),  
(W4 је радне ширине мање или једнако 1,3m) издате од акредитоване лабораторије. 
 

Питање бр.13 

Да ли је потребно да се уз понуду приложе Извештаји о испитивању обавезног сета знакова које 
је издала акредитована лабораторија? 

Молимо Наручиоца да усклади захтеве са Правилником и у самој конкурсној документацији и 
јасно пропише начин доказивања квалитета саобраћајних знакова и саобраћајне табле. 

Сматрамо да наручилац треба да техничку спецификацију усклади са обликом и димензијама 
стандардних саобраћајних знакова прописаних важећим Правилником о саобраћајној 
сигнализацији 85/2017. 

Одговор: 

Наручилац остаје при ставу из одговора на питање бр.2, Понуђач је потребно да уз понуду 
приложи фотокопије сертификата о константности перформанси о испуњености захтева из 
стандарда  SRPS  12899  и стандарда EN 1317 за ограде N2W4 и  H2W4 и H1W4 издатим од 
акредитоване лабораторије. 

Питање бр.14 

По важећем стандарду SRPS EN 1317 тип ограде се дефинише степеном задржавања и радном 
ширином. Стандард JUS.SZ.108, који је стављен ван употребе, је тип ограде дефинисао као 
ограде на одстојнику и без одстајника (JO,JDO) као и распоном између стубова (2м). Наручилац 
је у позицијама за заштитне ограде навео обе врсте ознаке, те ознаке су по неважећем стандарду 
JUS.SZ.108 (а то су ознаке ЈО/2м и JDО/2м). 

Молимо наручиоца да дефинише типове ограда у складу са важећим стандардом SRPS EN 1317. 
те да у складу са тим захтевом измени и услове и садржину конкурсне документације. 

Одговор: 



         

    

Наручилац прихвата сугестију и мења конкурсну документацију у наведеном делу 

Питање бр.15 

Да ли ћe се прихватити ограде са бољим перформансама (исти степен задржавања, а мања радна 
ширина)? 

Одговор: 

Наручилац, "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање 
Суботица" се бави искључиво одржавањем постојеће саобраћајне сигнализације и путне опреме 
- одбојних ограда, што подразумева да се по опису делатности Наручиоца врши искључиво 
замена оштећених делова ограда а у складу са потребом у том моменту. Наведено имплицира да 
ће Наручилац прихватити постављање ограда са бољим перформансама уколико се оне физички 
уклапају у већ постављене ограде или је потребно заменити једну комплетну деоницу ограде. 
Уколико је део постојеће ограде оштећен и потребно га је заменити, Наручилац неће прихватити 
трошкове изазване заменом и неоштећених делова одбојне ограде. 

 

 

Питање бр.16 

Наручилац би морао да усклади постојећу сигнализацију са важећим Главним пројектом 
техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима (уличној мрежи) Града Суботице и у 
том смислу и коригује конкурсну документацију. 

Одговор: Чланом 4. Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл.гласник бр. 85/17) прописано 
је да је изглед и начин постављања саобраћајне сигнализације на путу прописан наведеним 
правилником, као и да се техничке карактеристике саобраћајне сигнализације изводе у складу са 
важећим српским стандардима. Техничка спецификација је састављена у свему према горе 
наведеном. 

Питање бр.17 

На позицијама 32 и 33 наручилац је навео израз "дуги завршетак", па је потребно појаснити шта 
под тим изразом подразумева. Да ли је то прелазни елемент са Н1 на Н2 ограду или је то коси 
завршетак? Обзиром да се на Н2 оградама не може поставити коси завршетак без прелазног 
елемента, молимо да дефинишете на свакој од наведених позиција засебно шта се захтева 

Одговор: Коси завршетак дужине 4m или 12m  

Питање бр.18 

Образац 15. би морао да буде предвиђен у конкурсној документацији за све позиције 
појединачно, те да се у њему специфицира трошак набавке материјала, цена механизације и 
цена рада 

 
       Одговор: 
       На страни 35/43 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. 

 



         

    

Питање бр.19 

Позиција 18., саобраћајни знак III -28.1 се не израђује у класи III већ у класама I или II, па је 
неопходно изменити конкурсну документацију 

Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију и мења конкурсну документацију у предметном делу 

Питање бр.20 

Ако је основна димензија знака III-28 и III-28.1 600х900mm, са флуо оквиром минимална 
димензија може бити 900x1200mm. Молимо Наручиоца да провери овај податак. Уколико 
остајете при димензији 600х900, молимо технички цртеж знакова III-28 и III-28.1 

 

Одговор: 

Наведена димензија се односи на димензије основног знака. 

Питање бр.21 

Који тип решеткастог носача је предвиђен у позицији 23. (R-60-30, R-60-50, R-60-70 или R-60-
100)? 

Одговор: 

Тип решеткастог носача се дефинише статичким прорачуном који је обавеза Понуђача а за 
захтевану димензију табле саобраћајног знака.  

Питање бр.22 

3а захтеве су наведени на страни 35. а који се односе на заштитне ограде молимо вас да нам 
појасните из кајих сте важеће реrулативе навели ове захтеве. Молимо Наручиоца да услкади 
прописане захтеве за ограде и поштује члан 10. 3акона о јавним набавкама који се однаси на 
начела обезбеђивања конкуренције  

Мишљења смо да је неопходно појаснити и изменити Конкурсну документацију, како би иста 
била у складу са одредбама чл. 61. став i. и 76. став 6. ЗЈН. 

Одговор: 

Сви захтевани знакови и путна опрема су у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији и важећим српским стандардима. Одговором на питање број 14 и изменом 
конкурсне документације која се односи на овај део, Наручилац сматра да је одговорио на 
сугестију из питања број 22.   

 
 

 
            Комисија 
 

       __________________ 
 


