
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-31/2017-VIII 
 Дана: 02.03.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-31/2017-VIII 

- Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - 
 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

1. Да ли се могу понудити знакови од алуминијумског лима са обујмицом по целом 
обиму којји су еквивалентни траженим карактеристикама у конкурсној 
документацији јавне набавке на страни 4/45, и тако омогућити конкуренцију и 
обезбедите једнакост понуђача у складу са члановима 10. и 12. ЗЈН. 
 

ОДГОВОР: 
 

1.  Знакови од алуминијумског лима се много више уништавају и отуђују на терену, 
зато их не постављамо на нашој територији. 
 

ПИТАЊЕ: 
 
2. Да ли се уместо стубова чија је скица приказана на страни 9/45 могу понудити 
стубови  U профила за одбојну ограду, који су у складу са СРПС ЕН 1317. Молимо 
Вас да образложите зашто постоји ограничавајући услов у погледу изгледа стуба, 
када стандардом није прописано да се мора користити Е стуб за одбојне ограде. 
 

ОДГОВОР: 
2.  Стубове одбојне ограде смо тачно одредили и условили зато што ћемо са њима 
замењивати постојеће стубове и ограде који буду уништени на терену, тако да можемо 
заменити само сегмент постојеће одбојне ограде. 
 
 



ПИТАЊЕ: 
3. Који је степен задржавања и подручја деловањаодбојне ограде тражене у 
предмеру на позицији 41 на страни 25/45 конкурсне документације и како се 
доказује да је понуђена одбојна ограда баш за тај степен задржавања и подручја 
деловања. 
 

ОДГОВОР: 
3.  Приликом испоруке одбојне ограде мора се доставити сертификат произвођача за 
одбојну ограду, уколико се иста наручује. Напомињемо да уколико не буде оштећења 
одбојне ограде, иста се неће ни наручивати. 
 

ПИТАЊЕ: 
4. Молимо Вас да измените додатни услов који се тиче техничког капацитета на 
странама 12/45 и 13/45, где је тражено да се као доказ достави Извештај о 
испитивању – сертификат о квалитету саобраћајног знака и усклађеност са 
стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат од стране акредитоване лабораторије који не 
може бити старији од 6 месеци. С обзиром да неке акредитоване лабораторије врше 
инспекцију једном годишње, не можете фаворизовати онне понуђаче који 
испитивање извршили у претходних 6 месеци, а дискриминисати оне понуђаче који 
су испитивање извршили пре 6 месеци до годину дана. 
 

ОДГОВОР: 
4. Прихватаће се важећи Извештај о испитивању – сертификат о квалитету 
саобраћајног знака и усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат од стране 
акредитоване лабораторије који није старији од 12 месеци. Понуђач је дужан да 
током трајања уговора од 12 месеци има важећи сертификат. 
 


