
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-20/2019-VIII 
 Дана: 04.02.2019. 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: 404-20/2019-VIII 
- Израда и постављање вишејезичних табли у насељеним местима на територији града 

Сомбора - 
 

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

 
ПИТАЊЕ: 

 
 На старни 4/37 конкурсне документације навели сте:  
Захтев важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији (објављен у Сл.Гласнику РС 
бр. 85/2017) којим је прописано у члану 84 да знак према стандарду SRPS EN 12899 
мора најмање да испуњава:  
1.Фактор сигурности за оптерећење (PAF 1)  
2.Притисак ветра класе (W5)  
3.Динамички притисак снега (DSL1)  
4.Највећу привремену дефлексију класе (TDB4)  
Вертикална саобраћајна сигнализације мора бити израђена у складу са Техничким 
упутствима ЈП Путеви Србије Београд (OP-01, BS-02, BS-03 i BS- 05) јер иста делом 
треба да се постави на државним путевима.  
У Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Сл. Гласник РС бр. 85/2017) није 
остављена могућност Наручиоцу да самостално одређује захтеве у начину израде и 
обележавању саобраћајних знакова на путевима који су у надлежности истог, већ да 
знак према стандарду SRPS EN 12899 мора најмање да испуњава:  
1.Фактор сигурности за оптерећење (PAF 1)  
2.Притисак ветра класе (W5)  
3.Динамички притисак снега (DSL1)  
4.Највећу привремену дефлексију класе (TDB4)  



Постављање саобраћајне сигнализације на државним путевима није у надлежности 
Градске управе – града Сомбора већ у надлежности ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ.  
Молимо Вас да измените Ваш услов, ускладите га са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији и ЗЈН. и уколните део „Вертикална саобраћајна сигнализације мора 
бити израђена у складу са Техничким упутствима ЈП Путеви Србије Београд (OP-01, 
BS-02, BS-03 i BS- 05) јер иста делом треба да се постави на државним путевима“, 
који није у Вашој надлежности.  
 

ОДГОВОР: 
Град Сомбор финансира изградњу и постављање табли III-23 на општинским путевима, а из 
донације се финансирају табле III-23 на државним путевима, зато конкурсна документација 
мора бити усклађена са техничким упутствима ЈКП Путеви Србије Београд. Обједињена 
набавка се спроводи на основу донације EU и програма Horizontal facility кao и суфинансирања 
Града Сомбора. 

 
ПИТАЊЕ: 

             

 
 На страну 5/37 у делу III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, постављен 
је документ на страном језику без превода на српски језик овереног од стране судског 
тумача.  
Молимо Вас да у конкурсну документацију ставите о превод на српски језик са стране 
5/37 са овером судског тумача. 

  
ОДГОВОР:  
Конкурсна документација ће бити измењена. 
 
ПИТАЊЕ: 

На странама 18/37 и 19/37 у предмеру у више ставки наведено је:  
Табла по скици АЛ,ХИ,АП 
Шта означава појам Табла по скици АЛ, ХИ, АП? 
 

ОДГОВОР:  
Табле су од алуминијумског лима савијених  ивица и уграђује се друга класа фолије . 
 

ПИТАЊЕ: 
Под ставком 22 у предмеру наведено је Уградња бетона мб-20 за решеткасте носаче  
Да ли се под овом ставком мисли само на уградњу бетона на лицу места где Наручилац 
обезбеђује бетон или у понуди треба да се укључи и набавка бетона? 

ОДГОВОР:  
Подразумева се набавка и довоз бетона на место уградње. Наручилац не обезбеђује бетон. 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-20/2019-VIII 


