Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа
Број: 169-2-8.8/2019-JН
Дана, 1.03.2019.године.
КАЊИЖА

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавне набавке у поступку
јавне набавке добара: Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације ЈНМВ бр.
1.1.1./2019, даје следећи одговор на захтев заинтересованог лица:

ЗАХТЕВ:
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун
заинтересованог лица привредно друштво „XXXXXXXXXXXXXXXXXX“, захтева додатне
информације и појашњења и указује наручиоцу на уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији у поступку јавне набавке: набавка
вертикалне сигнализације, ЈН 1.1.1/2019, према следећем:
На страни 4/48 и 5/48 конкурсне документације у делу ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,
наручилац је прописао:
„Саобраћајни знакови и опрема коју извођач уграђује, у погледу облика,
димензија, боја, симбола, слова и бројева морају бити израђени у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр.85/2017),
важећим Српским стандардима (СРПС) и Техничким упутствима Јавног предузећа
"Путеви Србије" (Техничко упутство о примени материјала при изради саобраћајних
знакова на државним путевима Републике Србије БС02/2013, Техничко упутство о
начину испитавања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних знакова са
захтевима стандарда на државним путевима Републике Србије БС-05, Техничко
упутство о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на државним
путевима Републике Србије БС-03 и Техничко упутство за спровођење одредаба
Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01).
Одлуком Скупштине општине Кањижа у складу са Законом о путевима су
одређени правци државних путева на територији општине Кањижа и тиме су створене
правне претпоставке за примопредају истих и даље одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације на државним путевима који пролазе кроз насељена места
општине Кањижа, што је Законом утврђена надлежност ЈП „Путеви Србије“. Делови
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државних путева у насељима општине се могу предати на управљање када се
саобраћајна сигнализација и опрема усклади са достављеним захтевима и техничким
условима. Због тога смо у обавези да за предметну сигнализацију и опрему захтевамо
да испуњава услове управљача државних путева ЈП "Путеви Србије", односно техничка
упутства БС02, БС-03 и БС-05 и ОП-01“.
На страни 30/48 конкурсне документације наручилац је прописао ИЗЈАВУ О
МАТЕРИЈАЛУ између осталог и то ; - да за наведене материјале понуђач поседује
сертификате квалитета и атести који се захтевају по важећим стандардима
прописима и у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени
гласник РС“, бр.85/2017), важећим Српским стандардима (СРПС) који се примењују у
Републици Србији и Техничким упутствима JП Путеви Србије Београд (БС-02, БС-03, БС05 и ОП-01).
Захтев наручиоца да вертикална саобраћајна сигнализација буде израђена у
складу са техничким упутством ЈП „Путеви Србије“ (ОП-01, БС-02, БС-03, БС-05)
ограничава конкуренцију и елиминише понуђача да учествују у предметном поступку
јавне набавке.
Имајући у виду Правилник о саобраћајној сигнализацији може се утврдити да
једини услов који мора да задовоље саобраћајни знаци је тај да буде усклађен са ЕН
12899.
Правилник о саобраћајној сигнализацији чланом 16. Прописује
Саобраћајни знак према стандарду SRPS EN 12899 испуњава најмање:
1) фактор сигурности за оптерећење класе (PAF1);
2) притисак ветра класе (W5);
3) динамички притисак снега класе (DSL1);
4) највећу привремену дефлексију класе (TDB4).
Техничка упутства ЈП „ Путеви Србије“ проистекла су из прописа као што је
Правилник о саобраћајној сигнализацији. У Техничким упутствима у делу РЕГУЛАТИВА У
ОБЛАСТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ прописано је „у области вертикалне
сигнализације у Србији се примењује стандард СРПС ЕН 12899-1. Овај стандард
специфицира захтеве за фиксне саобраћајне знакове“. ( страна 5 упутства БС-02 и
страна 2 БС-03).
Упутства Путева Србије као акти ниже правне снаге морају да буду у
сагласности са актима више правне снаге, односно са Правилником о саобраћајној
сигнализацији.
Прописани техничке карактеристике ограничавају конкуренцију и у супротности
су са чланом 10. ЗЈН којим је прописано „наручилац не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити
коришћењем дискриминатроских услова, техничких спецификација и критеријума“.
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Увидом у јавно доступне податке објављене на Порталу јавних набавки може се
утврдити да је наручилац у 2016,2017,2018 години спровео јавну набавку добара –
набавка вертикалне саобраћајне сигнализације следећих техничких карактеристика
добара:
Радни
број

Година

Шифра
набавке

Техничке карактеристике добара

1.

2018

1769344

2.

2017

1370124

3.

2016

1291452

Саобраћајни знакови и опрема морају бити израђени у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији
важећим Српским стандардима (СРПС)
Саобраћајни знакови и опрема морају бити израђени у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији
важећим Српским стандардима (СРПС)
Саобраћајни знакови и опрема морају бити израђени у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији
важећим Српским стандардима (СРПС)

На основу напред наведеног може се утврдити да је наручилац ранијих година
спроводио јавну набавку у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији и
важећим Српским стандардима, док је у овом поступку јавне набавке неоправдано
ограничио конкуренцију позивајући се на Техничка упутства „Путева Србије“.
У конкурсној документацији наручилац наводи „Одлуком Скупштине општине
Кањижа у складу са Законом о путевима су одређени правци државних путева на
територији општине Кањижа и тиме су створене правне претпоставке за примопредају
истих и даље одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на државним
путевима који пролазе кроз насељена места општине Кањижа, што је Законом
утврђена надлежност ЈП „Путеви Србије“. Делови државних путева у насељима
општине се могу предати на управљање када се саобраћајна сигнализација и
опрема усклади са достављеним захтевима и техничким условима. Због тога смо у
обавези да за предметну сигнализацију и опрему захтевамо да испуњава услове
управљача државних путева ЈП "Путеви Србије", односно техничка упутства БС02, БС-03
и БС-05 и ОП-01“.
На основу наведеног може се утврдити да државни путеви нису предати на
управљање Путевима Србије што наручилац и сам признаје у напред цитираним
одредбама конкурсне документације.
Чланом 1. Техничког упутства ЈП „Путева Србије“ за спровођење одредаба
Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП – 01 прописано је „ Правилник о
саобраћајној сигнализацији је ступио на снагу 01.05.2010. године и од тог дана су
одредбе истог обавезујуће за ЈП „Путеви Србије“ Београд, извођач радова којима су на
основу уговора са ЈП „Путеви Србије“ поверени државни путеви на одржавање и
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заштиту, произвођаче саобраћајне сигнализације и опреме и извођаче радова на
обележавању ознака на коловозу“. Како државни путеви нису поверени ЈП „Путеви
Србије“ што наручилац и сам признаје у конкурсној документацији наручилац нема
правног основа да се у конкурсној документацији захтева да саобраћајни знаци буду у
складу са техничким упутствима ЈП „Путеви Србије“ БС02, БС-03 и БС-05 и ОП-01.
Наручилац је прописао „Као доказ да саобраћајни знаци и табла, испуњавају
горе наведене услове, уз понуду се прилажу важећи Извештаји о испитивању
саобраћајне сигнализације, издати од акредитоване лабораторије, из којих се
једнозначно може утврдити да су саобраћајни знаци и табла, израђени у потпуности у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“,
бр.85/2017), важећим Српским стандардима (СРПС) и Техничким упутствима Јавног
предузећа "Путеви Србије" (Техничко упутство о примени материјала при изради
саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије БС02/2013, Техничко
упутство о начину испитавања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних
знакова са захтевима стандарда на државним путевима Републике Србије БС-05,
Техничко упутство о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на
државним путевима Републике Србије БС-03 и Техничко упутство за спровођење
одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01.
Једини оправдан захтев у делу техничких карактеристика за саобраћајну
сигнализацију је да понуђачи доставе доказе да су саобраћајни знаци у складу са ЕН
12899 или одговарајућим и да се на основу њих могу утврдити све карактеристике
знака опис, техничка спецификација, облик, димензија, подручје, број постоља,
оптерећење ветра WL, Привремене савијање TDB, Оптерећење на тачки PL, Динамички
притисак снега DSL, Трајно савијање табле знака, Фиксирање табле знака, парцијални
безбедносни
фактор,
издржљивост,
карактеристике
видљивости,
дневна
хроматичности фактор осветљења и коефицијент рефлексије. Наручилац захтева
извештај на основу којег се могу утврдити да су саобраћајни знаци у складу са
важећим стандардима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и Техничким
упутствима ЈП „Путева Србије“. Стандардом ЕН 12899 или одговарајућим није
регулисано да се у извештајима наводи да су у складу техничким упутствима као у што
у предметном поступку јавне набавке наручилац захтева да буду у складу са
техничким упутствима „ Путева Србије“.
Законом о грађевинским производима (Службени гласник РС бр. 83 од
28.10.2018.) у шта спадају и саобраћајни знакови (члан 3. закона) прописано је које
активности треба да обавља именовано тело за верификацију перформанси
грађевинског производа у складу са српском техничком спецификацијом (српски
стандард са којим је преузет хармонизовани Европски стандард).
Такође Законом о грађевинским производима (Службени гласник РС бр. 83 од
28.10.2018.) чланом 11. прописано је да употреба грађевинских производа који носе
српски знак усаглашености не може да буде онемогућена условима које одређује
имаоци јавних овлашећења када перформансе наведене у декларацији о
перформансама задовољавају захтеве за одговарајућу употребу.
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Чланом бр. 7 овог закона дефинисано је да произвођач саставља декларацију о
перформансама.
У Републици Србији не постоји начин да се акредитује лабораторија у која ће
испитивати саобраћајне знакове у складу са упутствима било којег јавног предузећа.
Испитивање саобраћајних знакова се изводи у складу са српским стандардом
којим је преузет хармонизовани европски стандард.
Европски стандард ЕН 12899 састоји се од следећих делова, после општег
наслова:
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi:
Deo 1: Fiksni znakovi (ovaj deo)
Deo 2: Stubovi sa unutrašnjim osvetljenjem
Deo 3: Smerokazi i reflektujući uredjaji na putevima (stubovi za označavanje ivice kolovoza)
Deo 4: Fabrička kontrola proizvodnje
Deo 5: Inicijalno ispitivanje tipa
To proizilazi iz zahteva performansi i metoda za ispitivanje koji su objavljeni u CEN,
CENELEC, CIE i ISO dokumentima zajedno sa standardima članica CEN organizacija.
U delu ZA.2.2 EC Sertifikat i izjava o usaglašenosti propisano je:
Kada se postigne usaglašenost sa uslovima iz ovog aneksa, sertifikaciono telo je dužno
da izradi sertifikat o usaglašenosti (EC sertifikat o usaglašenosti), koji proizvođaču daje pravo
da stavi znak CE. Ovaj sertifikat mora da sadrži:
-ime, adresu i identifikacioni broj sertifikacionog tela,
-ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika u EEA, kao i mesto
proizvodnje,
-opis proizvoda(tip, identifikacija, upotreba),
-odredbe sa kojima se proizvod usaglašava (tj. aneks ZA ovog standarda EN),
-određeni uslovi koji se odnose na korišćenje proizvoda (npr. za korišćenje u određenim
uslovima),
-broj sertifikata,
-uslovi i period važenja sertifikata, gde to odgovara,
-ime i funkcija koju ima lice ovlašćeno da potpiše sertifikat.
Osim toga, proizvođač je dužan da sastavi izjavu o usaglašenosti (EC izjava o
usaglašenosti) koja obuhvata sledeće:
-ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika u EEA,
-ime i adresu sertifikacionog tela,
-opis proizvoda (tip, identifikacija, upotreba) i primerak informacije uz CE znak,
-odredbe sa kojima je usaglašen proizvod (tj. odredbe za upotrebu u određenim uslovima) ,
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-broj pratećeg EC sertifikata o usaglašenosti ,
-ime i funkciju lica koje je ovlašćeno da potpiše izjavu u ime proizvođača ili njegovog
ovlašćenog predstavnika,
-izjava i sertifikat moraju da se daju na službenom jeziku ili jezicima koji su prihvatljivi za državu
članicu u kojoj se proizvod koristi.
Из напред изнетог се може утврдити да акредитована лабораторија у извештају
не наводи одредбе са којима је усаглашен производ већ да то чини произвођач, што
доказује да имајући у виду предмет јавне набавке неоснован захтев наручиоца да
понуђачи доставе Извештаје о испитивању саобраћајне сигнализације, издати од
акредитоване лабораторије, из којих се једнозначно може утврдити да су саобраћајни
знаци и табла, израђени у потпуности у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији („Службени гласник РС“, бр.85/2017), важећим Српским стандардима
(СРПС) и Техничким упутствима Јавног предузећа "Путеви Србије" (Техничко упутство о
примени материјала при изради саобраћајних знакова на државним путевима
Републике Србије БС02/2013, Техничко упутство о начину испитавања и поступку
оцењивања усаглашености саобраћајних знакова са захтевима стандарда на
државним путевима Републике Србије БС-05, Техничко упутство о примени подлоге
знака при изради саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије БС03 и Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној
сигнализацији ОП-01.
Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако што ће у делу
техничке карактеристике и у обрасцу изјава о материјалу избрисати захтев да
саобраћајни знакови буду у складу са Техничким упутствима предузећа „Путева
Србије“. Једини објективан захтев имајући у виду предмет јавне набавке је да понуђач
достави извештај о испитивању , сертификат о квалитету саобраћајног знака и
усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899-1 или други одговарајући, јер се на основу
тих извештаја могу утврдити карактеристике захтеваног добра у складу са
европским/српским стандардима.
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у
конкурсној документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно
овом захтеву, бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и
оспоравамо законитост конкурсне документације.
ОДГОВОР:
Наш захтев да вертикална саобраћајна сигнализација буде израђена у складу
са техничким упутствима Јавног предузећа „Путеви Србије“ (ОП-01, БС-02, БС-03 и БС05) никако не ограничава конкуренцију . Ова техничка упутства су у примени од 2009
године и њиме су дефинисани захтеви за изгледом, карактеристикама, механичким
својствима, материјалима који се могу употребљавати за производњу знака, начинима
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испитивања итд. и оне свакако нису у сукобу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији што је Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
потврдило својим позитивним мишљењем на техничко упутство ОП-1 број 110-0085/201012 од 29.11.2010 године.
Прописане техничке карактеристике вертикалне саобраћајне сигнализације не
ограничавају конкуренцију јер више произвођача сигнализације има саобраћајне
знакове који испуњавају ове захтеве. Захтев да вертикална саобраћајна сигнализација
испуњава услове техничких упутстава нам омогућава да добијемо понуде које ће бити
упоредиве са становишта квалитета знакова, израде, испоруке итд.
Као додатно да нисмо ограничили конкуренцију је и мишљење Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1117/2018 од
29.11.2018 године које на страни 10 каже: „подносилац захтева услов да понуђени
знакови буду у складу са Техничким упутствима које је донело ЈП „Путеви Србије“ (БС02, БС-03, БС-05) неправилно сматра дискриминишућим имајући у виду да наведена
документа у предметној области представљају део правне регулативе …“
наведени захтеви за квалитетом вертикалне саобраћајне сигнализације нису у
супротности са Законом о грађевинским производима. Као што сте навели у члану 11.
став 4. овог Закона је наведено да „за грађевински производ чији су захтеви утврђени
српском техничком спецификацијом или техничким прописом српски знак
усаглашености је једини знак којим се потврђује усаглашеност тог грађевинског
производа са перформансама наведеним у декларацији о перформансама…“
Технички услови ЈП „Путеви Србије“ јесу технички пропис и као такви нису у колизији са
Законом о грађевинским производима.
Овлашћена лабораторија врши испитивање саобраћајних знакова под
условима и захтевима које подноси подносилац захтева – произвођач, а у складу са
Законима, Правилницима и другим документима које достави лабораторији и у складу
са којим врши испитивање
Мишљења смо да својим захтевима нисмо ограничили или дискриминисали
конкуренцију јер смо је базирали на регулативи које је дуго година присутна у
Републици Србији. Наручилац је у обавези да обезбеди конкуренцију међу
понуђачима, али то не значи да је наручилац у обавези да услове у поступку и техничке
спецификације дефинише на начин који одговара пословним или економским
интересима сваког понуђача. Обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције
не значи обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу обезбеди учешће у
поступку јавне набавке. Уколико би се руководили економским интересима сваког
појединачног понуђача за последицу би имали конкурсну документацију која не
одговара реалним потребама наручиоца.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.
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О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде
Наручилац сходно Закону о јавним набавкама, члан 63. (“Службени Гласник
РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) предметну информацију објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације.
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