
 
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА“ 
Суботица, Трг Републике 16 
Број: II-404-1-22/2020-13 
Дана: 24.06.2020. година 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015) и члана 21. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица (Службени лист Града 
Суботице18/2017-пречишћен текст),  директор доноси 

 
О Д Л У К У 

о додели оквирног споразума 
 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА заједничка понуда понуђача „ВЕРКЕРИНГ“ ДОО 
НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 40, ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ 
ЂАКОВИЋА 23/2 И „SACOM“ ДОО, САРАЈЕВО која је код Наручиоца заведена под бројем II-
404-1-22/2020-7 дана 11.06.2020. године, за јавну набавку у отвореном поступку услуга, ради 
закључења оквирног споразума „Oбележавање класичне хоризонталне сигнализације“, број 
јавне набавке II-404-1-22/2020. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
          1)    Наручилац је дана 12.05.2020. године покренуо јавну набавку у отвореном поступку 
услуга, ради закључења оквирног споразума „Oбележавање класичне хоризонталне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-22/2020. 

Набавка је објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца До истека рока за 
подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 2 понуде. 
 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. II-404-1-22/2020-12 од 22.06.2020. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 
2)Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке „Oбележавање класичне хоризонталне сигнализације“ 

Редни број јавне набавке II-404-1-22/2020 

Назив и ознака из општег речника 
јавне набавке 

45233294-постављање путне саобраћајне сигнализације 

Врста поступка  Отворени поступак  

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

15.235.000,00 динара  
 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)  

15.235.000,00 динара  
 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом) 

18.282.000,00 динара 

Позиција у плану јавних набавки 1.2.15. 

 
3)Укупан број поднетих понуда: 2 

Благовремене понуде Неблаговремене 

1. 
„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, 
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16 

- 

2. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 40, ЈКП 
„ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 23/2 И „SACOM“ ДОО, 
САРАЈЕВО 

- 



 
4)Укупан број поднетих благовремених понуда са понуђеним  ценама: 2 

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена 

без ПДВ-а у 
динарима 

II-404-1-22/2020-6 
„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16 13.994.500,00 

II-404-1-22/2020-7 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
„ВЕРКЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 
40, ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 23/2 И 
„SACOM“ ДОО, САРАЈЕВО 

17.496.215,00 

5)Неблаговремене понуде: Нема 
 
6)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача 

Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање 

понуде 

Понуђена укупна 
цена без ПДВ-а у 

динарима 

II-404-1-22/2020-6 

„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ 
САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, 
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16 

Понуда се одбија на 
основу члана 106. 

тачка 2. ЗЈН 13.994.500,00 динара 

Након увида у понуду понуђача „БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16, Комисија је наведеном 
понуђачу доставила Захтев за додатним појашњењем број II-404-1-22/2020-9 од 12.06.2020. 
године у којем је затражила: 
 - појашњење о статусу запосленог И. Г,  
- доказ од лабораторије која је вршила испитивање боје, са преводом на српски језик, да 
потрошња боје 700 g/m2 даје 500 микрона мокрог филма, односно минимално 400 микрона како 
је захтевано конкурсном документацијом и 
- да ли машина „Hofmann“ H-18, SOAAN-87 може равномерно да наноси перлу на стрелице на 
коловозу и пешачке прелазе и на који начин, као и на који начин машине H-18 и 2к50а 
равномерно наносе перлу у количино од 350 g/m2 која је наведена у атесту за боју. Од 
понуђача је тражено да достави документ издат од стране произвођача машине који наведено 
доказује. Даље, тражено је појашњење како се на машини SOAAN контролише нанос перле, 
којом брзином треба да се креће и који је притисак наноса перле и на који начин се регулише 
посипање перле на машини 2к50а, на који начин се постиже нанос перле од 350 g/m2, који број 
обртаја треба да има мотор да би се постигао нанос од 350 g/m2 и којом брзином треба да се 
креће машина 2к50а да се постигне нанос перле од 350 g/m2. 
Понуђач „БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СОМБОР, 
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 16 је дана 17.06.2020. године доставио појашњење број 65, које је 
код Наручиоца заведено под бројем II-404-1-22/2020-11 у којем је приложио следеће: 

1) фотокопију Уговора о раду на одређено време, фотокопију Уговора о раду на неодређено 
време, фотокопију пречишћеног и усклађеног текста Уговора о раду на неодређено време, 
фотокопију радне књижице и Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по 
одбитку издат дана 16.06.2020. године за запосленог И.Г. и тиме доказао захтевани кадровски 
капацитет. 
2) Извештај о испитивању издат од стране „Институт за испитивање материјала“ ад Београд 
број UIV-037/20-2 и Извештај о испитивању издат од стране „Институт за испитивање 
материјала“ ад Београд број SH-045/20 који је „Питура“ доо Земун прибавила од лабораторије. 

На страни 16/47 Конкурсне документације је наведено да је неопходно да Понуђач достави 
атесте о испуњености техничких карактеристика за боју и хладну пластику из којих се виде 
минималне карактеристике наведене на страни 39/47 конкурсне документације, а све у складу 
са SRPS/EN 1436 и SRPS/EN 13197, односно: 

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 

У Атесту број 4351/P-RR-II, који је достављен уз понуду, карактеристике материјала за 
обележавање ознака на путу су дате за класу П7 (4 милиона прелаза). 
У Извештају о испитивању бр. UIV-037/20-2, издат од стране „Институт за испитивање 
материјала“ ад Београд утврђене су карактеристике материјала на ознакама које нису изложене 
трошењу и хабању. У истом извештају је наведен нанос од 400 микрона мокрог филма, те 
нанос од 700 грама/м2 боје и 300 грама/м2 стаклених перли. У Извештају о испитивању бр. SH 
405/20 издат од стране „Институт за испитивање материјала“ ад Београд је наведен утрошак 
боје од 700 грама/м2  без наноса перле док је измерена дебљина мокрог филма 475 микрона. 
Понуђач је уз понуду доставио изјаву произвођача „Питура“ доо Земун о дебљини наноса боје 
мокрог филма у количини од 700 грама/м2 за дебљину од 500 микрона мокрог филма. 
Дакле, за исти утрошак боје од 700 грама/м2 јављају се различити подаци о наносу мокрог 
филма (у Атесту 4351/P-RR-II није наведена дебљина наноса филма, у изјави произвођача 
„Питура“ доо Земун дебљина наноса је 500 микрона, у Извештају број UIV-037/20-2 дебљина 
наноса је 400 микрона, у Извештају број SH 405/20 дебљина наноса је 475 микрона). 
Такође, боја која је испитана у Извештајима број UIV-037/20 и SH 405/20 са утрошком од 700 
грама/м2 разликује се у густини и утрошку стаклене перле у односу на боју која ја коришћена 
при испитивању у Атесту бр. 4351/P-RR-II 
Увидом у наведене извештаје издате од стране „Институт за испитивање материјала“ ад 
Београд наведене су карактеристике материјала за обележавање ознака на путу за 
новонанешене ознаке које нису изложене трошењу и хабању, а Конкурсном документацијом је 
на страни 39/47 у делу: Минималне захтеване карактеристике за боју захтевано „Трајност P7 (4 
милиона прелаза)“. Карактеристике су утврђене 7 дана од дана наношења (Извештај број UIV-
037/20-2) и исти дан када је наношење извршено (Извештај број SH-045/20) без навођења 
минималног захтева трајности (4 милиона прелаза), односно без излагања нанешеног филма 
трошењу и хабању, чиме се не може утврдити да испитани материјал задовољава минималне 
захтеване карактеристике. 

Извештаји број UIV-037/20 и SH 405/20, који су достављени се односе на другачију врсту 
испитивања наноса боје за путеве (без трошења и хабања, без ознаке класе видљивости RW –
видљивост у ноћним условима) тако да они нису адекватна допуна атеста 4351/P-RR-II који је 
достављен уз понуду. Такође, ради се о другој врсти боје (различита густоћа као и друга 
количина посипа перле). 
3) Појашњење заступника принципала f. HOFMANN GmbH – „VIV TRADING“ доо Београд, 
који потврђује да су машине H-18 и 2к50а машине за обележавање хоризонталне сигнализације 
и уједно машине за наношење стаклене перле и да се обе машине могу користити и само као 
машине за наношење стаклене перле, ако се заустави довод материјала. Даље се потврђује да 
обе машине могу равномерно наносити стаклену перлу како на линијама, тако и на пешачким 
прелазима, стрелицама и било којим другим ознакама на коловозу. Заступник принципала f. 
HOFMANN GmbH – „VIV TRADING“ доо Београд даље потврђује да се количина стаклене 
перле по м2, која се наноси са обе машине подешава на пробној деоници пре почетка рада у 
присуству надзорног органа и неке од овлашћених лабораторија које врше испитивања 
хоризонталне сигнализације.  
На страни 45/47 Конкурсне документације у члану 9. став 2. Модела уговора прописано је да 
Наручилац задржава право да на локацијама по избору особе задужене за контролу количине и 
квалитета изведених радова контролише дебљину наноса слоја путарске боје елкометром или 
еквивалентним мерним уређајем. На основу приложених доказа понуђач није доказао да 
машине H-18 и 2к50а могу равномерно и контролисано наносити стаклену перлу без 
свакодневног контролисања од стране овлашћене лабораторије, односно Наручилац није у 
могућности да, на локацијама по избору особе задужене за контролу количине и квалитета 



изведених радова, контролише дебљину наноса слоја путарске боје елкометром или 
еквивалентним мерним уређајем. 
 
7) Критеријум за оцењивање понуде је укупна најнижа понуђена цена. 
 
8) Rанг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Број под којим је 
понуда заведена 

Благовремене понуде 
Понуђена цена без 
ПДВ-а у динарима 

II-404-1-22/2020-7 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
„ВЕRКЕRИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАRА 
МИЛЕТИЋА 40, ЈКП „ПАRКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУRЕ 
ЂАКОВИЋА 23/2 И „SACOM“ ДОО, САRАЈЕВО 

17.496.215,00 

 
9) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
       
             Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
ПОНУЂАЧА: „ВЕRКЕRИНГ“ ДОО НОВИ САД, СВЕТОЗАRА МИЛЕТИЋА 40, ЈКП 
„ПАRКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУRЕ ЂАКОВИЋА 23/2 И „SACOM“ ДОО, САRАЈЕВО која је код 
Наручиоца заведена под бројем II-404-1-22/2020-7 дана 11.06.2020. године, благовремена, 
одговарајућа и не прелази процењену вредност јавне набавке те је прихватљива и предлаже 
Наручиоцу њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ 
 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели оквирног 
споразума којом се ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ПОНУЂАЧА: „ВЕRКЕRИНГ“ ДОО НОВИ САД, 
СВЕТОЗАRА МИЛЕТИЋА 40, ЈКП „ПАRКИНГ“ СУБОТИЦА, ЂУRЕ ЂАКОВИЋА 23/2 И 
„SACOM“ ДОО, САRАЈЕВО која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-1-22/2020-7 дана 
11.06.2020. године бира као најповољнија. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана 
од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
 
Доставити: 
- Служба за финансије и рачуноводство 

 Директор 
 ________________________ 
                                                                                                      Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ. 


