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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева заинтересованих лица за додатним 
информацјама или појашњењима конкурсне документације, Комисија за јавну 
набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне документације за ЈНМВ бр. 
9/2017, објављене дана 17.03.2017. године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца, како следи: 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 9/2017 
НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 

ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 
 
*Питање бр. 1.  
На странама 4/34 и 16/34 конкурсне документације, наведено је следеће: 
„Саобраћајни знакови морају бити израђени од алуминијумског лима, са 
ојачаним (повијеним) ивицама и ретрорефлектујућом фолијом, тако да буду 
испуњени захтеви из техничких услова дефинисаних стандардом СРПС и 
усклађени са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији“. Молимо Вас 
да овај навод техничке карактеристике измените у складу са Правилником о 
саобраћајној сигнализацији и стандардом СРПС ЕН 12899, где није ограничено 
да се саобраћајни знак мора искључиво израђивати на начин са повијеним 
ивицама, него да саобраћајни знак мора испунити одређене захтеве према 
стандарду СРПС ЕН 12899, као што је и наведено у члану 84. Правилника о 
саобраћајној сигнализацији, да „саобраћајни знак према стандарду СРПС ЕН 
12899 мора најмање да испуњава:  

 

 

 

ремену дефлексију класе (TDB4).  
 
 
Одговор: 
Комисија за јавну набавку прихвата сугестију и извршиће измену конкурсне 
документације у делу Техничке карактеристике на страни 4/34 и Образац 
структуре цене на страни 16/34. 
 
 
 



*Питање бр. 2: 
Да ли понуђач треба да достави уз понуду Извештај о испитивању издат од 
стране акредитоване лабораторије којим се доказује да се саобраћајни знакови 
израђују у складу са стандардом СРПС ЕН 12899?  
 
Одговор: 
Да, потребно је да понуђач уз понуду достави и Извештај о испитивању издат 
од стране акредитоване лабораторије којим се доказује да се саобраћајни 
знакови израђују у складу са стандардом СРПС ЕН 12899.  
 
 
*Питање бр. 3: 
У називу јавне набавке наведено је: „Набавка и постављање саобраћајне 
сигнализације у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 
општини Инђија“. Да ли је овом јавном набавком предвиђена испорука или 
испорука и уградња саобраћајне сигнализације пошто у предмеру нема ставки 
за уградњу?  
 
Одговор: 
Потребна је само испорука предмета јавне набавке – саобраћајна 
сигнализација, зато и нема ставке за исказивање цене уградње испоручених 
добара. 
 
 
*Питање бр. 4: 
На страни 30. конкурсне документације наведено је да се  доставља меница за 
озбиљност понуде у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 
На страни 22. члан 2. наводите да су количине оријентационе,такође на страни 
4. наводите да су количине оријентационе, како да упишемо у менично 
овлашћење вредност уговора када исти није дефинисан конкурсном 
документацијом? Да ли се уписује 10% вредности понуде ?  (што је такође само 
оријенатациона вредност) 
 
Одговор: 
Да, уписује се вредност у висини 10% од вредности понуде понуђача, а 
вредност понуде је иста као и касније закључен уговор са изабраним 
понуђачем.  
 
 
5. Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 9/2017 продужава се до 31.03.2017. 
године до 10 часова. 
 
 
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  
- на интернет страници Наручиоца 


