
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-594/20-015-3 

09.09.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

51/2020 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

51/2020, Добра: Реализација пројекта техничког регулисања за уличну  мрежу града 

Пожаревца, по партијама, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 

08.09.2020. године у 12,09 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

1. Да ли је потребно да саобраћајни знакови задовољавају важеће српске 
стандарде што је наведено у члану 4. Правилника о саобраћајној 
сигнализацији Сл.гласник 85/2017 и у складу са одредбама члана 2. 
Правилника о радовима на редовном одржавању јавних путева 
Сл.гласник 15/2020 и у складу са Мишљењем Министарства саобраћаја, 
грађевинарства и инфраструктуре, што се доказује Извештајима о 
контролисању? 

 

Захтевани доказ испуњености додатног услова пословног капацитета требао би бити 

да је понуђач дужан за саобраћајне знакове докаже да задовољавају важеће српске 

стандарде према члану 4. Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл.гласник 85/2017) 

и у складу са одредбама члана 2. Правилника о радовима на редовном одржавању јавних 

путева (Сл.гласник 15/2020) и у складу са Мишљењем Министарства саобраћаја, 

грађевинарства и инфраструктуре, а што се доказује Извештајима о контролисању. 

Прописи који регулишу стављање у употребу саобраћајне сигнализације у 

Републици Србији  су Правилник о саобраћајној сигнализацији и Правилник о радовима 

на редовном одржавању јавних путева, којима је прописан изглед и начин постављања 

саобраћајне сигнализације на путу, као и да се техничке карактеристике саобраћајне 

сигнализације изводе у складу са важећим српским стандардима. Прилагањем Извештаја 

о конролисању потврђује се усаглашеност саобраћајне сигнализације са наведеним 

Правилницима. 

Захтевани српски стандарди се односе на карактеристике саобраћајне 

сигнализације које су битне и специфичне за стављање у употребу искључиво у Републици 

Србији и дају у том смислу прецизне захтеве у погледу димензија и изгледа графичког 

приказивања (ширина и облик линија и комплетног изгледа знака, врсте и величине слова 

и бројки који се користе за натписе на саобраћајној сигнализацији, као и примене боја за 

саобраћајне знакове), које уопште нису садржане у стандарду ЕН 12899-1. Стандард ЕН / 

 

 



СРПС ЕН 12899-1 је основа  које сви знакови у свим земљама ЕУ морају бити усаглашени 

када се стављају на тржиште, али да би били уграђени на одређеној територији, знакови 

морају испунити захтеве националних стандарда како би били усклађени са националном 

регулативом. Отуд у различитим земљама, иако усаглашени са стандардом ЕН 12899-1, 

знакови потпуно другачије изгледају, јер су усаглашени за конкретну територију одређене 

земље где се уграђују. 

 

Изабрани понуђач је дужан да понуди знакове који се користе на 

територији Републике Србије, односно знакове који су у потпуности 

усаглашени са свим захтеваним стандардима, пре свега изричито захтеваним 

важећим српским стандардима (чија испуњеност је неопходна како би се знакови 

могли продавати и постављати на територији Републике Србије), у складу са Правилником 

о саобраћајној сигнализацији и Правилником о радовима на редовном одржавању јавних 

путева. 

Институт за стандардизацију доставио нам је списак важећих српских стандарда из 

области саобраћајне сигнализације, које Вам у прилогу достављамо. 

 

2. Да ли је потребно да се доставе атести за материјал за обележавање ознака на 
коловозу односно хоризонталну саобраћајну сигнализацију издати од акредитоване 
лабораторије, што се доказује прилагањем фотокопија Извештаја о испитивању 
издатих од акредитоване лабораторије? 

 

3. Да ли је потребно да понуђач има закључен уговор са акредитованом испитном 
лабораторијом код које врши испитивање квалитета изведених ознака на коловозу 
(хоризонталне саобраћајне сигнализације), што се доказује прилагањем фотокопије 
уговора ?  

 

4. Молимо Вас да образац структуре цене Образац број 12. стране 42-44 конкурсне 
документације, допуните недостајућим подацима о потребној димензији и класи 
фолије, а све у складу са члановима 14, 21, 31 и 53 Правилника о саобраћајној 
сигнализацији (Сл.гласник 85/2017). 

 

ОДГОВОР:  

1. Потребно је да саобраћајни знакови задовољавају важеће SRP стандарде на 

основу члана 4. Правилника о саобраћајној сигнализацији Сл.гласник 85/2017 и 

у складу са одредбама члана 2. Правилника о радовима на редовном одржавању 

јавних путева Сл.гласник 15/2020 и у складу са Мишљењем Министарства 

саобраћаја, грађевинсраства и инфраструктуре што се доказује извештајима о 

контролисању. 

EN/SRPS EN 12899-1 знакови у свим земљама ЕУ морају бити усаглашени када 

се стављају на тржиште, али да би били уграђени на одређеној територији, 

знакови морају испунити захтеве националних стандарда како би били 

усклађени са националном регулативом. 

 

 



 

2.  Потребно је доставити атесте за материјал за обележавање ознака на коловозу 

односно хоризонталне саобраћајне сигнализације што се доказује извештајем о 

испитивању издатог од акредитоване лабораторије. 

3. Потребно је да понуђач има закључен уговор са акредитованом испитном 

лабораторијом, што се доказује прилагањем фотокопије уговора. 

4. Димензије вертикалне саобраћајне сигнализације потребно је да буду величине 

као на саобраћајницама у насељу у класи 2 фолије. 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


