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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-165/20-015/5 

Датум: 09.04.2020.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 06.04.2020.године у 13,29 часова, писани 

захтев путем мејла за појашњењем конкурсне документације, којим се тражи одговор на 

следеће питање: 

ПИТАЊE: 

Наручилац је као услов да су саобраћајни знаци испуњавају захтеве квалитета саобраћајног знака и 

усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1, као доказ прописао: „Извештај испитивању издат од 

стране акредитоване лабораторије којим се доказује да понуђени саобраћајни знаци испуњавају 

захтеве стандарда СРПС ЕН 12899-1. “ 

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, молимо  наручиоца  за  појашњење,  да  ли  

акредитована  лабораторија која ће издати/израдити Извештај о испитивању, мора имати oбим 

акредитације за оцењивање  усаглашености  саобраћајних  знакова  са  стандардом  ЕН  12899-1  

(фабричка  контрола  производње и издавање сертификата о константности перформанси). 

 

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: 

 

ОДГОВОР: 

 
 Акредитована лабораторија која издаје извештај о испитивању саобраћајних знакова не мора да 

има обим акредитације за оцењивање усаглашености саобраћајних знакова који се односи на 

фабричку контролу производње и издавање сертификата о константности перформанси јер је 

наручилац у конкурсној документацији јасно захтевао да понуђачи као доказ о испуњености 

додатног услова пословног капацитета достављају - Извештај о испитивању саобраћајних знакова, 

а не декларацију о сталности перформанси.  

 

Услед многобројних захтева за појашњењем конкурсне документације који се односе на додатни 

услов пословног капацитета, а у циљу омогућавања понуђачима да сачине прихватљиву понуду, 

наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију у тачкама 3.2. и 3.4. 
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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  07. мај 2020. године до 12,00 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 07. маја 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/

