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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 68/2019 
Број:404-68-1236/2019-IIIı-11 
Датум: 17.10.2019. 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 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

         Деловодни број: 404-68-1236/2019-IIIı-11 
 
Предмет:   Појашњење конкурсне документације  

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам 
појашњење конкурсне документације,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. У вези са захтевом  за додатним информацијама и 
појашњењима конкурсне документације а у вези са припремањем понуда  за јавну набавку 
Одржавање хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација заинтересовано 
лице  је доставило следеће захтеве: 

 
1. Молимо наручиоца  да из конкурсне документације избрише  захтев  да саобраћајни 

знаци  буду израђени у складу са Техничким  упутством  са обавезујућом применом  ЈП 
„Путеви Србије“ ОП-01 и БС06, јер није у логичној вези са  предметом јавне набавке   и 
ограничава конкуренцију  што представља битну повреду  члана 76. Став 6. ЗЈН. а са њим 
у вези и члана 10. и 12. ЗЈН.  
 

Појашњење: 
Поводом овог захтева  наручилац наводи следеће  да је Техничко упутство БС -06  прописало 
захтевани квалитет  саобраћајних знакова на државним путевима  у Републици Србији  и које 
је обједињено издање  предходна  три упутства  и као такво је објављено 2019. године. Више 
од 10 година су у примени на државним путевима у Републици Србији  и постали су 
незаобилазан фактор  повећања безбедности  на путевима. У уводном делу техничког 
упутства   јасно је наведено следеће: „Саобраћајни знакови и опрема мора бити произведена , 
испоручена и уграђена у свему према захтевима важећих: 

 Закон о безбедности саобраћаја   
 Закон о грађевинским производима  
 Правилника о саобраћајној сигнализацији ,  стандарда Републике србије и 
 Техничким  упутством  ЈП „Путеви Србије“. 

Наручилац наводи такође да је  за управљача јавног пута основано ЈП „Путеви Србије „ , 
Београд коме је законом поверена  као делатност од општег интереса  делатност  управљања 
јавним путевима и  вршење свих стручних  послова  у вези са управљањем јавним путевима  
у циљу  јединствене  примене регулативе  која дефинише предметну област , посебно с 
обзиром на то да су  сва  упутства издата од стране ЈП „Путеви Србије“  као и техничко  
упутство  донето ради спровођења Правилника о саобраћајној сигнализацији  (ОП-01) као 
обавезујућа означена од старане   надлежног органа из предметне области , за све извођаче  



                                                              
                Град  Лозница                                         Република Србија                 
                                             
 

 

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

радова којима је поверено одржавање  државних путева  као и за све произвођаче саобраћајне 
сигнализације  и опреме.  

 
 

 
2. Молимо Наручиоца да сходно  Закону о јавним набавкама  и члану 9. Правилника  

пропише да понуђач доставља меницу као средство  обезбеђења,  као и садржину , начин 
подношења , висину  и рокове обезбеђења  финансијског испуњења обавеза  понуђача . 

 
 
Појашњење: 
Изабрани понуђач   је у обавези да достави следећа средста финансијког обезбеђења:  

 
Финансијска гаранција за добро извршење посла 

Блако соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 
Меница се доставља истовремено са закључењем уговора. У супротном смтраће се да је понуђач 
одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ  уз меницу 
доставља  копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне бакнке или извод из регистра 
НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља и  попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од 
дана истека рока важења уговора, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а)  
 Уколико из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде, обавеза је понуђача да 
обезбеди  продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број 
дана је продужен рок важења уговора. 
 
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач  не извршава уговорене обавезе  под уговореним условима,  у уговореном року и 
на уговорени начин и уколко се повреде понављају и поред писменог упозорења наручиоца.  

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је 
закључен уговор, накона истека рока важења,а на писмени захтев. 

 
Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Блако соло меница као средство обезбеђења за  откањање грешака у гарантном року 
 
Меница се доставља истовремено са Окончаном ситуацијом. У супротном неће се извршити исплата 
по Окончаној ситуацији. 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног  рока. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ  уз меницу 
доставља  копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне бакнке или извод из регистра 
НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља и  попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од 
дана истека гарантног рока  и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
Меница се издаје на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а). 
 



                                                              
                Град  Лозница                                         Република Србија                 
                                             
 

 

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у износу 
од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач у току гарантног рока не отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет и исправност пружених услуга.  

 
Ово појашњење је саставни део Конкурсне документације. 
 

3. Неосновно је захтевати да понуђач  достави Уговор  са акредитованом лабораторијом  у 
понуди.  

 
 
Појашњење: 
Наручилац сматра да сваки озбиљан  понуђач може да се обрати акредитованој лабораторији 
која врши  испитивање квалитета и са истом склопи уговор  о вршењу услуга испитивања  
квалитета  ознака на путу. Сматрамо да ни ком случају није извршена дискриминација и 
наручилац ни у ком случају не очекује да постављене услове може да испуни  сваки 
потенцијални понуђач. Потенцијални понуђач мора бити у могућности  да поднесе понуду 
која одговара  постављеним  техничким захтевима , посебно када је у питању област која 
дефинише безбедност учесника у саобраћају на путевима. Квалитет ознака на путу је од 
пресудне важности за безбедност у саобраћају.    
 
4. Молимо наручиоца да пропише саобраћајну класу П7. 
 
Појашњење: 
Квалитет ознака на путу мора бити у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији, 
Табела из Прилога 5. - ПРОПИСАНЕ ВРЕДНОСТИ ПАРАМЕТАРА ЗА ОЗНАКЕ НА ПУТУ 
У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ ПУТА. Доказ квалитета изведених ознака је извештај 
акредитоване лабораторије. 
 

 
5. Неоправдано је захтевати  три саобраћајна знака . Понуђачи  који понуде не подносе  
непосредно код наручиоца  већ то чине  путем поштанског оператора нису  у могућности  да 
доставе 3 узорка.  
 
Појашњење: 

Понуђачи могу и поштом да пошаљу своје узорке уз понуду , у досадашњој пракси и 
раду нисмо  се сусрели са констатацијом да узорци не могу да се пошаљу поштом. И 
предходних година смо имали исте захтеве у Конкурсној документацији и путем поште 
добијали и понуду и узорке.  
 
6.  Молимо наручиоца да измени  конкурсну документацију  тако што ће прописати  

гарантни рок за вертикалну саобраћајну сигнализацију  за комплетан знак  2 године.  
 

Појашњење: 
 

Гарантни период за вертикалну саобраћајну сигнализацију је дефинисан кроз гаранцију коју 
дају произвођачи ретро-рефлектујуће фолије и она износи: 
• 7 година за знакове израђене са фолијом класе 1 
• 10 година за знакове израђене са фолијом класе 2 
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• 10 или 12 година за знакове израђене са фолијом класе 3 
Као таква, гаранција произвођача саобраћајног знака мора бити еквивалентна гарантном року 
за одређени тип ретро-рефлектујуће фолије. 
 
Појашњење је саставни део Конкурсне документације. 
 

 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2019. 
                                           

                                                    Координатор групе за јавне набавке – члан комисије 
                          

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


