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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 37/2018 
Број:404-37-1045/2018-IIIı-10 
Датум: 24.07.2018. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-10 
 

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 37/2018 – Одржавање 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 

 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ: Како се техничким упутством ЈП „Путеви Србије“ BS-05 прописује да знакови 
морају имати холограмске ознаке, а у Измени докуметације од 20.07.2018. године наручилац 
је избрисао захтев за холограмском ознаком, молимо наручиоца да још једном прецизира и 
појасни шта испитивани саобраћајни знаци и саобраћајна табла морају да задовољавају које 
техничке услове и које захтеве за стандарде. 
 
ОДГОВОР: Како сте у Захтеву број 1 од 17.07.2018. године, навели да понуђач чији знакови 
не поседују одговарајућу холограмску ознаку а испуњава услове стандарда СРПС ЕН 12899, 
може успешно и квалитетно да реализује предметну набавку и да прописани услов није у 
логичкој вези са предметом јавне набавке јер је предмет јавне набавке одржавање 
општинских а не државних путева (што је наручилац захтевао у Питањима и одговорима од 
13.07.2018. године, где се позвао на усаглашеност саобраћајних знакова са захтевима 
стандарда, број БС-05, које је издало ЈП „Путеви Србије“), наручилац је брисао захтевани 
услов. 
Самим тим како је одговор на захтев бр. 1 уследио 20.07.2018. године, наручилац је у 
изменама и допунама конкурсне документације прецизирао да се брише захтевани услов са 
траженим „холограмским налепницама“. 
 
За вертикалну саобраћајну сигнализацију, која  мора да буде произведена у складу са 
Техничким упутствима „Путева Србије“ BS 02, BS 03 и BS 05, понуђач доставља: 
 
а) Извештај о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајног знака и саобраћајне 
табле и њихова усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899 („Сл.гласник РС“ бр.85 од 
21.09.2017. год. члан 16.минимални услови): 
1. фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1) 
2. притисак ветра класе ( WL5) 
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3. динамички притисак снега класе (DSL1) 
4. највећу привремену дефлексију класе (TDB4) 
 Извештај мора бити издат од акредитоване лабораторије.  
 
б) Сертификат о квалитету фолије произвођача (са преводом ако је на страном језику) 
класа фолије 1 и 2 и 3 
Уколико су наведени сертификати у тренутку отварања понуда старији од 12 месеци, понуђач 
је у обавези да уз сертификат приложи и важећу потврду о продужетку важности 
сертификата, издате од произвођача или одговарајуће акредитоване лабораторије. 
 
в) Детаљан опис и технички цртеж изгледа типског знака са везним елементима за 
саобраћајне знаке: 
1. округлог облика, димензија ø600mm, 
2. квадратног, димензија 600x600mm,    и 
3. троугаоног, димензија 900x900x900 mm. 
 
г) Узорке саобраћајних знакова 
Понуђач је дужан да уз понуду достави по један узорак саобраћајног знака округлог облика, 
димензија ø600mm, квадратног облика, димензија 600x600mm, и троугаоног облика, 
димензија 900x900x900 mm. Достављени узорци саобраћајних знакова морају у потпуности 
задовољити захтеване услове. 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
                                           

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          

                                                        Слађана Томићевић                                                       
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


