
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ – „ИЗРАДА КАТАСТРА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – II ФАЗА“, БР. ЈН 

21/18 ОД 17.10.2018. ГОД. 

 

Питање: 

Дана 16.10.2018. године, на порталу јавних набавки, а на питање заинтересованог лица у 

вези додатних услова који се односе на пословни капацитет, навели сте: 

 

,,Додатни услови који се односе на пословни капацитет, у конкурсној документацији за 

јавну набавку бр. 21/18 – „Израда катастра саобраћајне сигнализације – II фаза" дати су на 

основу специфичности саобраћајне сигнализације у Републици Србији. Саобраћајна 

сигнализација је дефинисана на територији Републике Србије стандардом СРПС 12899-

1:2011 и Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС", бр. 85/2017) на 

основу којих је потребно урадити Катастар саобраћајне сигнализације чија је једна целина 

већ урађена на основу њих, а са којом је потребно усагласити податке и приказану 

сигнализацију. У складу са изнетим, Наручилац сматра да нема основа за предложену 

измену конкурсне документације". 

 

Наиме, наведени стандард Реп. Србије СРПС 12899-1:2011 је имплементиран међународни 

стандард ЕН 12899-1:2007 коме је еквивалентан. Дакле било која земља која примењује 

међународни стандард ЕН 12899-1:2007, на идентичан начин уређује захтеве који се тичу 

комплетног саобрачајног знака, носача знака, плочу знака са лицем и друге компоненте 

знака (ретрорефлектујућу фолију, носаче, светиљке..) 

 

Члано 10 ЗЈН прописана је дужност Наручиоца да у поступку јавне набавке омогући што је 

могуће већу конкуренцију, те је забрањено коришћење дискриминаторних услова. 

 

Овим путем Вас молимо да измените наведени услов пословног капацитета понуђача и 

дефинишете додатне услове који не дискриминишу понуђаче и који су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, тј. да дозволите понуђачима да услове пословног капацитета - 

снимање/мерење/мапирање технологијом мобилног мапирања саобраћајница, као и ГИС 

услуге у којој је формиран катастар саобраћајне сигнализације, могу доказивати услугама 

пруженим ван територије Реп.Србије, а извршеним у државама које примењују 

еквивалентне стандарде. 

 

Одговор: 

Додатни услови који се односе на пословни капацитет, у конкурсној документацији за јавну 

набавку 21/18 "Израда Катастра саобраћјне сигнализације II фаза" дати су на основу 

специфичности саобраћајне сигнализације у Републици Србији. Саобраћајна сигнализација 

је дефинисана на територији Републике Србије стандардом СРПС 12899-1: 2011 и 

Правилником о саобраћајној сигнализацији. Специфичност елемената које је потребно 

снимити у катастру огледа се у елементима хоризонталне и вертикалне сигнализације 

типичне за територију Републике Србије. Поред овога, реализованим делом катастра 

снимана је површина између регулационих линија улица чиме су обухваћени и елементи 

стубова ресвете, заштитних ограда, опреме пута и урбане опреме чије је процентуално 



учешће елемената веће чак и од елемената хоризонталне и вертикалне сигнализације, а 

специфични су за територију Републике Србије. У складу са изнетим, Наручилац сматра да 

нема основа за предложену измену конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


