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Нови Сад; 02.08.2019. 
Број: 3031- 6945 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 06/19-ОП Вертикална сигнализација достављамо одговор: 
 

Питање 1: 

1.”Da li ponuđači koji učestvuju u ovoj javnoj nabavci treba da poštuju zakone koji su na snazi u R. Srbiji ili mogu za 
potrebe iste nabavke da postupe u suprotnosti sa važećim zakonima?  
Na strani 36/56 piše:  
-Da po pitanju dimenzija kvaliteta podloge, veznog materijala i karakteristika retroreflektujuće folije saobraćajnu 
signalizaciju proizvede shodno odredbama važećih Standarda Republike Srbije, Pravilnika o saobraćajnoj 
signalizaciji, obavezujućeg Tehničkog uputstva za sprovođenje Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (donet od 
strane JP “Putevi Srbije”) i tehničkog uputstva JP “Putevi Srbije” sa obavezujućom primenom o zahtevanom kvalitetu 
saobraćajnih znakova na državnim putevima u Republici Srbiji BS-06.  
-Da proizvedenu i isporučenu saobraćajnu signalizaciju označi shodno odredbama obavezujućeg Tehničkog 
uputstva za sprovođenje Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (donet od strane JP “Putevi Srbije”) i tehničkog 
uputstva JP “Putevi Srbije” sa obavezujućom primenom o zahtevanom kvalitetu saobraćajnih znakova na državnim 
putevima u Republici Srbiji BS-06 (broj OP-01).  

Molimo Vas da uklonite ovaj uslov pošto JKP “PUT” Novi Sad nema nadležnosti za održavanje državnih puteva i 

isključivo mora da se pridržava važećeg Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji, Zakona o bezbednosti saobraćaja i 

Standarda SRPS EN 12899.” 

Одговор  1: 
Наручилац остаје при својим условима из конкурсне документације јер одржава  следеће државне путеве : 
IB21, IB12, IIA113, IIA111, IIA119, IIB313.  
 
 Питање 2: 
1.”Na strani 38/56 konkursne dokumentacije piše “Isporučeni saobraćajni znakovi moraju imati dvostruko savijene 
ivice po celom obimu, koje omogućavaju da se vezni element može koristiti (šelna za znak sa obujmicom za cev od 
2” ili omega šelna)”  
Kako uslov da znak ima povijene ivice (prikazane i na skici u konkursnoj dokumentaciji) predstavlja ograničavanje 
konkurencije a naveli ste da šelna može biti i za znak sa obujmicom, molimo Vas da izmenite ovaj uslov i uskladite 
ga sa važećim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i standardom SRPS EN 12899 tako da piše:  
Isporučeni saobraćajni znakovi moraju imati dvostruko savijene ivice po celom obimu ili aluminijumsko ojačanje 
(obujmicu), koje omogućavaju da se vezni element može koristiti (šelna za znak sa obujmicom za cev od 2” ili 
omega šelna).  
Одговор: 
1.Наручилац је свој захтев да део из техничке спецификације да саобраћајни знаци имају двоструко повијене 

ивице, одредио у складу са својим претходним искуством и реалним потребама заснованим на досадашњем 

раду са предметним  добрима а  све по налогу Управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Наручилац  

је сходно чл.10 и 12. Закона о јавним набавкама обезбедио услове за учествовање у поступку јавне набавке 

и техничке спецификације је дефинисао на начин који би омогућио сваком заинтересованом понуђачу да 

учествује у поступку за доделу уговора о јавној набавци.Услове и захтеве у конкурсној документацији, 

наручилац дефинише полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних  интереса понуђача. 

Последица тога би била да захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потребама 

наручиоца, већ би одражавали интересе понуђача.Уколико понуђач сам не може да одговори захтевима 

Наручиоца може да учествује у складу са Чланом 80. или Чланом 81. ЗЈН. 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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 2.Šta predstavlja stavka u predmeru sa nazivom Nosači više znakova, u tabeli B?  
Одговор : 
Тип носача који се поставља на пешачким површинама мале ширине уз објекат као и посебан носач за 
раздвајање саобраћајних токова. 
 
 3.Da li su samolepljive folije klasa I, II, III jednobojne ili sadrže neku štampu?  
Одговор: 
Самолепљиве фолије су са штампом. 
 
4.Da li se lampa “Treptač” isporučuje sa baterijom ili bez? Koji tip treptača se isporučuje?  
Одговор: 
Испоручује са са батеријом, двострани лед трептач fi 180. 
 
5. Koje su dimenzije Delineatora iz tabele B?  
Одговор: 
Потребне димензије су 130х500mm 
 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

 

 

       ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 


