
 
 

 

 
 

  

    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2020-34 

Дана: 26.06.2020. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Набавка и уградња елемената вертикалне  

сигнализације ,обележавање хоризонталних ознака на општинских путева 

Бр. ЈН 34/ 2020  доставља: 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Одговор Наручиоца на Захтев за додатним информацијама и појашњенима конкурсне документације 

од стране заинтересованог лица од дана 24.06.2020.године  

 

Питање 1: 

 
Одговор Наручиоца: 

 

Извођач треба да има закључен уговор са акредитованом лабораторијом за вршење услуга на 

контроли квалитета изведених ознака на коловозу (хоризонтална саобраћајна сигнализација)  

закључен за потребе предметне јавне набавке. 

 

 

доказ: фотокопија Уговора са акредитованом лабораторијом; 

 

Питање 2: 

 
Одговор Наручиоца: 

Понуђач је дужан да уз понуду приложи Извештај о контролисању  вертикалне саобраћајне 

сигнализације издате од стране акредитоване лабораторије којима се доказује усклађеност са 

важећим српским стандардима.     Важећи српски стандарди су :  

 



 
 

SRPS EN 

12899-1:2011 

Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima — Deo 1: Fiksni znakovi 

SRPS 

U.S4.201:2005 

Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično pismo i brojke normalne širine za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

SRPS 

U.S4.202:2005 

Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično usko pismo i brojke za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

SRPS 

U.S4.203:2005 

Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično pismo i brojke normalne širine za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

SRPS 

U.S4.204:2005 

Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično usko pismo i brojke za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

SRPS 

Z.S2.300:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Tehnički uslovi 

SRPS 

Z.S2.301:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi opasnosti — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.302:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi za regulisanje prvenstva prolaza 

— Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.303:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi za obeležavanje prelaza puta 

preko pruge — Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.304:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi zabrane, odnosno ograničenja — 

Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.305:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveze — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.306:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.307:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi zaustavljanja i parkiranja —

Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.308:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Dopunske table — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.309:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Simboli za dopunske table — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.310:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja za obeležavanje 

prepreka na putu i mesta na kojima se izvode radovi na putu — Grafičko 

predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.313:2013 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja za vođenje 

saobraćaja u zoni raskrsnice 

SRPS 

Z.S2.314:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Strelasti putokazi i putokazne table — 

Oblik i mere 

SRPS 

Z.S2.315:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Saobraćajni znakovi za vođenje 

saobraćaja na auto-putevima i putevima sa raskrsnicama u više nivoa — Oblik 

i mere 

SRPS 

Z.S2.316:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Potvrda pravca 

— Oblik i mere 

SRPS 

Z.S2.317:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Raskrsnica — 

Grafičko predstavljanje 

SRPS Z.S2.317-

1:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Kružna 

raskrsnica — Grafičko predstavljanje 

SRPS Z.S2.317-

2:2011 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Predznak  

za obilazak — Oblik i mere 



 
 

SRPS 

Z.S2.318:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Prestrojavanje 

vozila — Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.319:2014 

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi obaveštenja — Broj puta — 

Oblik i mere 

SRPS 

Z.S2.320:2012 

Saobraćajni znakovi na putevima-Znakovi obaveštenja – Kilometraža puta-

Grafičko predstavljanje 

SRPS 

Z.S2.600:2004 

Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obaveštenja - Turistička 

signalizacija - Oblik i mere 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


