
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-8/2019-VIII 
 Дана: 28.01.2019. 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 конкурсне документације наведено је:  
Саобраћајни знаци се израђују од поцинковног лима, дебљине од 1,5mm.  
Саобраћајни знаци се израђују са двоструким повијањем лима, непрекидно по целом 
обиму  
Саобраћајни знаци морају бити израђени у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији („Службени гласник РС“ број 134/2014, члан 84) и Техничким 
упутством ЈППС (БС-02 и БС-03) којим се захтева да према стандарду СРПС ЕН 
12899 саобраћајни знак мора најмање да испуњава:  
1. фактор сигурности за оптерећење класе (PAF 1)  
2. притисак ветра класе (W 5)  
3. динамички притисак снега класе (DSL 1)  
4. највећу привремену дефлексију класе (TDB 4)  
Тренутно важећи Правилник о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС број 
85/2017) прописује у члану 16. да саобраћајни знак мора да испуњава најмање:  
1. фактор сигурности за оптерећење класе (PAF 1)  
2. притисак ветра класе (W 5)  
3. динамички притисак снега класе (DSL 1)  
4. највећу привремену дефлексију класе (TDB 4)  
Такође, у члану 13. наведено је да саобраћајни знак може бити израђен и са 
алуминијумском обујмицом.  
Техничка упутства ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Путеви Србије (БС-02 и БС -03) нису 
наведена у Правилнику.  



Молимо Вас да измените Ваш услов како би био у складу са важећим Правилником о 
саобраћајној сигнализацији.  
Овакавав услов је постављен са циљем ограничавања конкуренције и нарушавања 
начела једнакости понуђача. Наручилац начинио битну повреду члана 76. става 6. ЗЈН 
а са њим у вези и члана 10. и 12. ЗЈН. 

 
 

ОДГОВОР: 
             - Биће измењена конкурсна документација на основу прихваћене сугестије у вези 
са важећим Правилником и сада ће бити назначено - Правилник о саобраћајној 
сигнализацији (Службени гласник РС број 85/2017). 

 
- За други део питања Наручилац одговора следеће : 
Као што је наведено у тендерској документацији саобраћајни знаци треба да буду 
израђени од поцинкованог лима. Саобраћајне знаке са обујмицом од 
алуминијумског лима веома често отуђују и уништавају тако да нам стварају 
велике трошкове замене, а знак остаје лако савитљив без обујмице.  
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације из наведеног разлога. 

 
 

  
 

ПИТАЊЕ: 
            1.    На страни 4/45 наведено је:  
Постојећа одбојна ограда коју је неопходно пескарити, пескари се до сјаја и  
заштићује се антикорозивном бојом у два наноса са компресором  
Да ли одбојна ограда уместо пескарења и заштите антикорозивном бојом може да се 
заштити топлим цинковањем? 

 
 

ОДГОВОР: да 
Биће измењна конкурсна документација на основу прихваћене сугестије. 

 
 
 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-8/2019-VIII 


