
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-8/2019-VIII 
 Дана: 30.01.2019. 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 Градска управа града Сомбора, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-8/2019-VIII 
-Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације- 

 
 
 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 

 
 На старни 4/45 у измени конкурсне документације навели сте да Саобраћајни знаци 
морају бити израђени у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији 
(„Службени гласник РС“ број 85/2017) и Техничким упутством ЈППС (БС-02 и БС-03).  
Ваш услов „Саобраћајни знаци се израђују од поцинковног лима, дебљине од 1,5mm. 
Саобраћајни знаци се израђују са двоструким повијањем лима, непрекидно по целом 
обиму“. није у складу Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник 
РС број 85/2017) и Техничким упутством ЈП Путеви Србије БС -03 који не 
ограничавају израду саобраћајних знакова само са повијеним ивицама и од 
поцинкованог лима већ омогућавају и израду знакова од алуминијума и са 
алуминијумском обујмоцом (екструдирани алуминијумски профил).  
Молимо Вас да измените исти услов како би био у складу са Правилником о 
саобраћајној сигнализацији и Техничким упутствима ЈППС и омогућите да се понуди 
знак од алуминијума и са алуминијумском обујмицом пошто ограничавање на повијене 
ивице и поцинковани лим представља ограничавање конкуренције и грубо нарушавање 
једнакости понуђача где је повређен члан 76. става 6. ЗЈН.              
  

 
 

ОДГОВОР: 
На ово питање је већ одговорено, тражени услов није у супротности са 
Правилником, Наручилац због смањења трошкова каснијег одржавања остаје при 
траженом услову и то се не сматра ограничавањем кнкуренције. 



  
 

ПИТАЊЕ: 
             

 
 На странама 12/45 и 13/45 наведено је:  
Извештај о испитивању-сертификат о квалитету саобраћајног знака и усклађености 
са стандардом СРПС ЕН 12899-1 издат од стране акредитоване лабораторије, који 
не може бити старији од 6 месеци („или одговарајуће“, други стандард који испуњава 
захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује)  

Молимо Вас да измените овај услов и омогућите достављање Извештаја о испитивању не 
старијег од 12 месеци пошто се испитивање врши на годишњем нивоу и произвођачи нису 
у обавези да исто врше на сваких 6 месеци. 

ОДГОВОР:  
Наручилац ће прихватити и Извештај који није старији од 12 месеци. 

 
ПИТАЊЕ: 

 
 На странама 23/45 и 24/45 у предмеру наведено је:  
22 Пескарење одбојне ограде  
23 Заштита антикорозивном бојом одбојне ограде  
У измени конкурсне документације навели сте да заштита одбојне ограде може бити и топлим 
цинковањем. Молимо Вас да измените ставке 22 и 23 у предмеру у складу са изменом и 
напомињемо да у поступку топлог цинковања није неопходно пескарење. 

ОДГОВОР:  
Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
 

ПИТАЊЕ: 
28 Рад НК радника час  
29 Рад КВ радника час  
30 Рад ВСС радника час  
Шта представљају ставке 28, 29 и 30? На које раднике се односе? 
 

ОДГОВОР:  
28 се односи на неквалификоване раднике 
29 се односи на вариоце, браваре и путаре 
30 се односи на саобраћајне инжењере 
Односи се на ангажовање истих за потребе организовања спортских и других 
приредби, у случају елементарних непогода и других непредвиђених радова. 
 

ПИТАЊЕ: 
 

31 Возило (пређ. км x 0,30 x цена бензина)  
Шта представља ова ставка? Шта је 0,30? Да ли возило мора бити на бензин?  
32 Дежурство радника у II и III смени и нерадним данима час  
33 Дежурство возила у II и III смени и нерадним данима  
Шта представља дежурство радника и возила у II и III смени?  
32 Бетон за уградњу стуба  



Због чега постоји ова ставка ако је под ставком број 9 наведено „Уградња новог /старог 
стуба са бетонирањем, бетоном марке МБ20“  
45 Гумени успоривач саобраћаја  
Које су димензије Гумених успоривача саобраћаја?  
51 Налепница Фи 600 III класе  
52 Налепница 600 x 600  
53 Налепница 400 x 600  
54 Налепница 600 x 900  
55 Налепница 400 x 300  
56 Налепница 250 x 1000  
Шта представљају налепнице у ставкама 51-56 и како изгледају? 
 

ОДГОВОР:  
Уколико се знак поставља нпр. на удаљености од 30 км обрачунава се 30х0,30 цене 
бензина на дан подношења понуде. Возило може бити на дизел, гас или бензин, али се 
обрачун врши по цени бензина. 
Дежурство радника и возила у II и III смени је свакодневно од 15,00 часова до 07,00 
часова идућег дана, а у првој смени од 07,00 до 15,00 часова недељом и државним 
празником. 
Код утрошеног материјала – бетона рачуна се прављење и довоз бетона на градилиште, а 
код извршених радова рачуна се цена уградње готовог бетона од стране радника у темељ 
знака. 
Ставка гумени успоривачи ће бити измењена у конкурсној документацији. 
Ставке везане за налепнице ће бити измењене у конкурсној документацији. 
 

ПИТАЊЕ: 
На старни 4/45 наведено је:  
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције задобро извршење посла - 
обавезујуће  
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 1) Банкарску гаранцију за добро извршење 
посла  
Молимо Вас да уклоните или измените овај услов да важи само за изабране понуђаче 
пошто није неопходно да се уз понуду доставља обавезујуће писмо о намерама банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла ако већ захтевате да се уз 
понуду достави и Меница за озбиљност понуде за коју пише: „Наручилац ће уновчити 
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 
повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено 
не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације“. 

ОДГОВОР:  
Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
 
 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-8/2019-VIII 


