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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-165/20-015/8 

Датум: 27.04.2020.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 23.04.2020.године у 12,25 часова, писани 

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

следећa питањa: 

ПИТАЊЕ: 

  

1. Наручилац је и одговору од 21.04.2020.године написао „Нетачни су наводи заинтересованог 

лица који се односе на захтеве наручиоца из конкурсне документације у погледу доказа које 

понуђачи подносе уз понуду…Уместо горе наведеног, заинтересовано лице је у захтеву за 

појашњењем конкурсне документације, вероватно грешком, навело доказе који се односе на 

хоризонталну сигнализацију..“ Увидом у конкурсну документацију и додатне услове који су 

постављени може се утврдити да наручилац није прописивао посебне додатне услове за 

вертикалну, а посебне за хоризонталну сигнализацују, већ је прописао тако да се односе на 

саобраћајне знакове. 

 

У документацији од 09.04.2020.године прописано је:  

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:  

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

испуњавају захтеве у складу са стандардом СРПС ЕН 12899-1, или другим 

одговарајућим стандардом, као и да су израђени у складу са чланом 16. Правилника о 

саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17).  

 1.3) Понуђач мора да докаже да саобраћајни знаци наведени у техничкој спецификацији, 

а у складу са чланом 4. став 2. и 3. и чланом 13. став 6. и 7. Правилника о саобраћајној 

сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17) испуњавају захтеве следећих стандарда:  

 

СРПС У.С4.201, СРПС У.С4.202, СРПС У.С4.203, СРПС У.С4.204, СРПС З.С2.300, 

СРПС З.С2.301, СРПС З.С2 .303, СРПС З.С2 .304, СРПС З.С2 .305, СРПС З.С2 .306, 

СРПС З.С2 .306/1, СРПС З.С2 .307, СРПС З.С2 .308, СРПС З.С2 .309, СРПС З.С2 .309/1, 

СРПС З.С2 .313, СРПС З.С2 .314, СРПС З.С2 .315, СРПС З.С2 .316, СРПС З.С2 .317, 

СРПС З.С2 .318, СРПС З.С2 .319, СРПС З.С2 .320, СРПС З.С2 .321, СРПС З.С2 .323, 

СРПС З.С2 .341, СРПС З.С2 .660 

 

 

 3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 

2.2) Докази које понуђач подноси уз понуду:  
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 Испуњеност услова у погледу располагања одређеним процентом саобраћајних знакова 

и стубова понуђач доказује достављањем потписане и печатиране Изјаве којом под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да има на 

располагању тражени проценат саобраћајних знакова (Образац бр.12 ).  

 

2.3) Докази које понуђач подноси уз понуду:  

 Извештај акредитоване лабораторије о испитивању квалитета боје којом ће се вршити 

обележавање ознака на путу; 

 Фотокопија Уговора са акредитованом лабораторијом за вршење услуга на контроли 

квалитета изведених радова на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације 

 

 

Молимо наручиоца да појасни одговор који је дао, као и да прецизно дефинише услове у 

конкурсној документацији и да уколико има намеру да одваја услове за вертикалну и 

хоризонталну сигнализацију то јасно уради, кроз измену конкурсне документације, јер како је 

тренутно прописано сви услови су дефинисани као целина.  

 

2. Напомињено да сви захтеви стандарда СРПС У.С4.201, СРПС У.С4.202, СРПС У.С4.203, 

СРПС У.С4.204, СРПС З.С2.300, СРПС З.С2.301, СРПС З.С2 .303, СРПС З.С2 .304, СРПС З.С2 

.305, СРПС З.С2 .306, СРПС З.С2 .306/1, СРПС З.С2 .307, СРПС З.С2 .308, СРПС З.С2 .309, 

СРПС З.С2 .309/1, СРПС З.С2 .313, СРПС З.С2 .314, СРПС З.С2 .315, СРПС З.С2 .316, СРПС 

З.С2 .317, СРПС З.С2 .318, СРПС З.С2 .319, СРПС З.С2 .320, СРПС З.С2 .321, СРПС З.С2 .323, 

СРПС З.С2 .341, СРПС З.С2 .660 односе на техничке услове утврђене стандардом ЕН 12899-1, 

те наводе методе испитивања, перформансе и све остало према стандарду ЕН 12899-1.  

 

Самим тим молимо Наручиоца да одговори да ли прихватљиву понуду могу поднети и 

понуђачи који испуњавају захтеве одговарајућег европског стандарда ЕН 12899-1 у 

складу са Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености 

(''Службени гласник РС'', бр. 98/09 и 110/16) и са начелом једнакости понуђача и 

обезбеђивања конкуреције, као и да јасно пропише које доказе за који услов достављају 

понуђачи који не нуде добра из Србије?  
 

 

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: 

  

1. У измењеној конкурсној документацији бр.4, објављеној на Порталу јавних набавки дана 

09.04.2020.године, Наручилац је, више него јасно, дефинисао додатне услове за учешће у 

предметној јавној набавци као и начин на који се доказује испуњеност тих услова. 

Додатни услови су класификовани као услови пословног, техничког и кадровског 

капацитета, дакле у складу са Законом о јавним набавкама. 

Наручилац упућује заинтересовано лице да мало пажљивије погледа измењену конкурсну 

документацију јер је из самог питања и тврдњи очигледно да заинтересовано лице погрешно 

наводи доказе које понуђачи подносе, мешајући доказивање услова пословног капацитета и 

услова техничког капацитета.   

Дакле, у измењеној конкурсној документацији, на странама 19. и 20, прецизно је 

дефинисано који су то додатни услови пословног капацитета које понуђачи треба да испуне:  
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3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

1) располаже неопходним пословним  капацитетом:  

 1.1)  да је у претходних пет година ( 2015., 2016.,2017., 2018. и 2019.) успешно реализовао 

услуге које су предмет ове јавне набавке у укупном минималном износу од 18.000.000,00 

динара без ПДВ-а.   

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

испуњавају захтеве у складу са стандардом СРПС ЕН 12899-1, или другим одговарајућим 

стандардом, као и да су израђени у складу са чланом 16. Правилника о саобраћајној 

сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17). 

 1.3) Понуђач мора да докаже да саобраћајни знаци наведени у техничкој спецификацији, 

а у складу са чланом 4. став 2. и 3. и чланом 13. став 6. и 7. Правилника о саобраћајној 

сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17) испуњавају захтеве следећих стандарда: 

СРПС У.С4.201, СРПС У.С4.202, СРПС У.С4.203, СРПС У.С4.204, СРПС З.С2.300, СРПС 

З.С2.301, СРПС З.С2 .303, СРПС З.С2 .304,  СРПС З.С2 .305, СРПС З.С2 .306, СРПС 

З.С2 .306/1, СРПС З.С2 .307,  СРПС З.С2 .308, СРПС З.С2 .309, СРПС З.С2 .309/1, СРПС 

З.С2 .313, СРПС З.С2 .314, СРПС З.С2 .315, СРПС З.С2 .316, СРПС З.С2 .317, СРПС 

З.С2 .318, СРПС З.С2 .319, СРПС З.С2 .320, СРПС З.С2 .321, СРПС З.С2 .323, СРПС 

З.С2 .341, СРПС З.С2 .660 

Даље, на страни 23. измењене конкурсне документације такође јасно стоји како се доказују горе 

наведени услови под тачкама 1.1),  1.2) и 1.3), односно дефинисано је: 

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета  

         1.1) Докази које понуђач подноси уз понуду:  

 списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих су 

изведене услуге на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације у укупном  

минималном износу од 18.000.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност стварно 

извршених услуга, а не вредност из закљученог уговора). 

Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача (Образац бр. 7).   

Услуге одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације морају бити реализоване у 

претходних пет година (2015., 2016., 2017., 2018. и 2019. година), а као доказ о реализацији уз 

списак се достављају и обрасци потврде о реализацији закључених уговора, као и фотокопије 

окончаних ситуација или задњих привремених ситуација. Потврде о реализацији закључених 

уговора се издају на оригиналном Обрасцу бр. 8 конкурсне документације који је потребно 

умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно 

наручиоца посебно. 

1.2) Докази које понуђач подноси уз понуду:  

 Извештај о испитивању издат од стране Акредитоване лабораторије за испитивање у складу 

са СРПС ИСО 17025:2017, којим се доказује да понуђени саобраћајни знаци испуњавају 

захтеве стандарда СРПС ЕН 12899-1, као и да су израђени у складу са чланом 16. 

Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17). 
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1.3) Докази које понуђач подноси уз понуду:  

 Извештај/Сертификат о контролисању издат од стране Акредитованог контролног тела у 

складу са СРПС ИСО 17020:2012, којим се доказује да саобраћајни знаци испуњавају услове 

из члана 4. став 2. и 3. и члана 13. став 6. и 7. Правилника о саобраћајној сигнализацији 

(„Сл.гласник РС“, бр.85/17), као и захтеве прописане траженим стандардима 

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално 

или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно. 

 

Дакле, више него јасно је наведено који су то докази које понуђачи достављају уз понуду, и код 

сваког од њих јасно је назначен исти подброј као и код услова на који се односе. 

Део који наводи заинтересовано лице односи се на доказивање услова у погледу неопходног 

техничког капацитета, а не доказивање пословног капацитета. 

 

 

2. У претходном одговору већ је делимично дат одговор на 2.питање заинтересованог лица. 

Наиме, понуђачи доказују да саобраћајни знаци наведени у техничкој спецификацији, а у 

складу са чланом 4. став 2. и 3. и чланом 13. став 6. и 7. Правилника о саобраћајној 

сигнализацији („Сл.гласник РС“, бр.85/17) испуњавају захтеве наведених стандарда 

достављањем следећег доказа: 

 Извештај/Сертификат о контролисању издат од стране Акредитованог контролног тела у 

складу са СРПС ИСО 17020:2012, којим се доказује да саобраћајни знаци испуњавају услове 

из члана 4. став 2. и 3. и члана 13. став 6. и 7. Правилника о саобраћајној сигнализацији 

(„Сл.гласник РС“, бр.85/17), као и захтеве прописане траженим стандардима. 

 

На званичној интернет страници Института за стандардизацију наведено је да је  SRPS ISO/IEC 

17020:2012 – међународни стандард који је идентичан са EN ISO/IEC 

17020:2012   CEN/CLC/JTC 1. 

Дакле, наручилац ће као прихватљиву понуду прихватити сваку понуду понуђача који,за 

наведени додатни услов под тачком 1.3), достави Извештај/Сертификат о контролисању издат 

од стране Акредитованог контролног тела у складу са наведеним стандардом. 

Када је реч о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености, самом Уредбом о 

начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл.гласник РС“, бр.98/2009 

и 110/2016), у члану 9. став 2., прописано је да надлежни министар, на предлог Комисије, доноси 

решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, ако је 

утврђено да инострана исправа, односно знак усаглашености испуњава прописане услове. 

У складу са изнетим, наведено Решење надлежног министарства, којим се потврђује да 

инострана исправа, односно знак усаглашености испуњава прописане услове, био би адекватан 

доказ.   

 

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/

