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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-165/20-015/4 

Датум: 19.03.2020.године 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку, бр. ЈН ОП 12/2020 (1.2.18  

у Плану јавних набавки) 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН 

ОП 12/2020 (1.2.18  у Плану јавних набавки) – Одржавање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације, ОРН 50232200-услуге одржавања саобраћајне сигнализације, доставило је 

наручиоцу дана 16.03.2020.године у 15,47 часова, писани захтев путем мејла за појашњењем 

конкурсне документације, којим се тражи одговор на следећа питања: 

ПИТАЊE 1: 

1. На страни 19 конкурсне документације наручилац наводи: 

„1.2)  Понуђач мора да докаже да саобраћајни знаци наведени у техничкој спецификацији  

испуњавају захтеве квалитета саобраћајног знака и усклађености са стандардом СРПС ЕН 

12899-1, или другим одговарајућим стандардом који испуњава захтеве српског стандарда СРПС 

ЕН 12899-1“ 

Као доказ наведеног услова наручилац је прописао: 

 

1.2) Докази које понуђач подноси уз понуду:  

 Извештај о испитивању - сертификат о квалитету саобраћајног знака и усклађености са 

стандардом СРПС ЕН 12899-1, издат од стране акредитоване лабораторије која поседује 

акт о акредитацији у складу са стандардом СРПС ЕН 17025. Сертификати морају бити 

важећи на дан отварања понуда. 

 

Чланом 3.Ставом 1. Тачка 1) Закона о акредитацији прописано је да се акредитацијом утврђује 

компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања. Извештај 

о испитивању сваке тражене перформансе грађевинског производа понаособ, издати од стране 

тела за оцењивање усаглашености које поседује акт о акредитацији у складу са стандардом 

СРПС ЕН 17025. Обим акредитације према захтевима стандарда СРПС ЕН 17025 не укључују 

послове оцењивања усаглашености везано за усаглашености фабричке контроле производње и 

издавање сертификата о константности перформанси. Из наведеног произилази обим 

акредитације према захтевима стандарда СРПС ЕН 17025 не обухвата и изјаву о усаглашености, 

односно за издавање сертификата о константности перформанси. 

Доказ: Одговор Акредитационог тела Србије бр.2-16/2020-4 од 11.02.2020.године у коме се 

наводи „Наведени обими акредитације не укључују послове оцењивања усаглашености из 

вашег упита (фабричка контрола производње (FPC) и издавање сертификата о константности 

перформанси у складу са стандардом СРПС ЕН 12899)“. 
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Наведено потврђује и Мишљење Министарства грађевинарства и инфраструктуре, број 011-00-

00718/2019-12 од 24.12.2019.године, на које се позвао заинтересовани понуђач у питању број 

404-165/20-015/3 од 12.03.2020.године на страни 3, јасно је наведено „Извештаји о испитивању 

сваке тражене перформансе грађевинског производа понаособ издати од стране тела за 

оцењивање усаглашености које поседују акт о акредитацији у складу са стандардом СРПС ЕН 

17025 чијим обимом акредитације су обухваћени стандарди за методе испитивања у складу са 

којима се испитују утврђене перформансе предметних грађевинских производа представљају 

доказ да грађевински производ испуњава захтеве за употребу утврђене техничким прописом. 

По стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017, и у свом обиму акредитације поседује акредитацију 

за следеће области испитивања: оптика, фотометријска, радиометријска и механичка 

испитивања саобраћајних знакова“. 

Дакле, АМСС је акредитовано контролно тело према захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 

17020:2012 и акредитована лабораторија према захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 

17025:2017 а не тело за оцењивање усаглашености што се види из одговора Акредитационог 

тела Србије бр. 2-16/2020-4 од 11.02.2020.године. 

Наведено потврђује тврдњу да наведени стандард не подразумева и поседовање изјаве о 

усаглашености, односно издавање сертификата о константности перформанси. 

Како обим акредитације према захтевима стандарда СРПС ЕН 12899 укључују послове 

оцењивања усаглашености, фабричке контроле производње и издавање сертификата о 

константности перформанси у складу са стандардом СРПС ЕН 12899, на који се наручилац и 

позива у предметној конкурсној документацији, молимо наручиоца да у складу са наведеним 

измени конкурсну документацију тако што ће прописати у обиму акредитације тела које врши 

испитивање да буде акредитовано за испитивање константности перформанси, коју мора 

поседовати акредитована лабораторија, како би испитивања била валидна и у складу са 

поменутим стандардима СРПС ЕН 12899-1. 

Доказ: Одговор Акредитационог тела Србије бр.2-16/2020-4 од 11.02.2020.године 

2. На страни 23 конкурсне документације наручилац наводи „1.2) Докази које понуђач 

подноси уз понуду: Извештај о испитивању - сертификат о квалитету саобраћајног знака 

и усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1“. Као су Извештај и Сертификат, два 

потпуно различита документа и служе различитој сврси, и доказује две потпуно 

различите ствари, молимо наручиоца да се изјасни који је документ уз понуду тачно 

потребно доставити, да ли Извештај о испитивању или Сертификат о квалитету? 

Сертификат се добија тек након добијања изјаве о усаглашености, па самим тим представља 

различити доказ од Извештаја о испитивању. 

Напомињемо да је сходно члану 61. Ставу 1. ЗЈН наручилац је дужан да припреми 

документацију на тај начин да понуђачи припреме прихватљиве понуде. Како је наручилац 

прописао доказе може доћи у ситуацију да неће моћи да утврди стварну садржину понуда 

понуђача и да неће моћи да их упореди са понудама других понуђача. 

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. 
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У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

 

ОДГОВОРИ: 

Наручилац је изменио конкурсну документацију на страни 19. и 23, у тачкама 3.2 и 3.4 - у делу 

који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке као и на доказивање 

додатних услова.  

 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за набавку услуга- Одржавање 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, ЈН ОП 12/2020 (1.2.18 у Плану јавних набавки), 

продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 31. март 2020. године до 12,00 часова.  

Јавно отварање понуда ће се обавити 31. марта 2020. године у 12,30 часова, у просторијама 

Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених 

представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, 

бр.124/12,14/15, 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој инеренет 

страници www.pozarevac.rs. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

