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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за  

 
Одржавање хоризонталне и вертикална саобраћајна сигнализација 

404-68-1236/2019-IIIı-6 
 

На страни 5 и страни 16 конкурсне документације мења се Гарантни период за квалитет и 
сада гласи: 
 
„Гарантни рок за уграђена добра не може бити краћи од рока који даје произвођач у 
декларацији, а тече од дана потписивања привремених или окончане ситуације: 
- За радове на хоризонталној сигнализацији гарантни рок је број прелаза точка преко 
обележене површине, у складу са стандардом СРПС ЕН 13197 и изражава се у класама 
(најчешће класа П7). 
- За уграђене стубове-носаче за саобраћајне знакове, саобраћајне знакове и додатну 
заштитну опрему 2 (две) године“ 
 
На страни 7 конкурсне документације мењају се тачке А) и Г) и сада гласе: 
 
„Брише се из конкурсне документације захтев да саобраћајни знаци буду израђени у складу 
са техничким упутствима ЈП Путеви Србије БС 02 и БС 03, као и да знакови морају имати 
холограмску налепницу. Једини објективан захтев имајући у виду предмет јавне набавке је да 
понуђач достави доказ да су саобраћајни знаци израђени у складу са Правилником о 
саобраћајним знаковима на путевима (Сл.гласник РС бр. 85/2017) у погледу минималних 
услова у складу са стандардом SRPS EN 12899 
1. Фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1) 
2. Притисак ветра класе (WL5) 
3. динамички притисак снега класе (DSL1) 
4. највећу примену дефлексију класе (TDB4)“ 
 
На странама 7 и 12 конкурсне документације исправља се техничка грешка па уместо 
 
А) Извештај о испитивању-сертификат  о квалитету саобраћајног знака и саобраћајне табле 
(облик табла 1м2) и њихова усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899 
 
 Сада гласи 
 
А) Извештај о испитивању И сертификат  о квалитету саобраћајног знака и саобраћајне табле 
(облик табла 1м2) и њихова усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899 
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На страни 6 конкурсне документације мења се тачка 3. Минимална кадровска 
опремљеност и структура и сада гласи 
 
Број радника ангажованих за предметну јавну набавку остаје 15, од чега једно лице са VII 
степеном стручне спреме која поседују важећу лиценцу за извођење радова саобраћајне 
сигнализације - Минимално ангажовано једно лице са лиценцом број 470 за извођење радова 
на саобраћајној сигнализацији и 14 радника без обзира на стручну спрему. 
 
На страни број 6 мења се тачка под редним бројем 4. и сада гласи 
 
Камион за превоз материјала носивости минимум 3 тоне. 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018. 
       

                                      
                                                   Координатор групе за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                                                      

Достављено: 
-Портал јавних набавки  
-сајт града Лознице 
 
 
 
 
 
 


