
На основу члана 109, став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15,68/15) ,а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-добра–
Вертикална саобраћајна сигнализација, редни број: ЈН МВ  IX-1-1-5 и Одлуке о 
обустави поступка број: 404- 99 /2017-II-7 

 

Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци,ул. Трг Бранка Радичевића 1 

Служба за јавне набавке, 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Република Србија–Аутономна Покрајина Војводина, Општина Сремски 

Карловци,ул. Трг Бранка Радичевића 1, Служба за јавне набавке; интернет 

страница : www.sremskikarlovci.rs 

 

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 
Вертикална саобраћајна сигнализација, редни број: ЈН МВ  IX-1-1-5 
Назив и ознака из ОРН: 34992000 – Знаци и осветљени знаци 

 

4. Процењена вредност: Процењена вредност јавне набавке износи 416.667,00  

динара без обрачунатог ПДВ , односно 500.000,00  динара са обрачунатим 

ПДВ. 

 

5. Број примљених понуда и подаци о понуђачу:  
За предметну јавну набавку примљене су  две (2) понуде: 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА :  

Назив: „Сигнал“ ДОО 

Адреса: Централа бр. 30, 25000 Сомбор 

Матични број:  08265330 

ПИБ: 100122798 

Законски заступник:  Жељко Секулић 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА : 

Назив: „Модел 5“ ДОО, 

 

Адреса: Бачванска 21/9, 11000 Београд 

Матични број:  06977537 

ПИБ: 100295354 

Законски заступник:  Звездан Пешовић 

http://www.sremskikarlovci.rs/


 

6. Разлог за обуставу поступка: 

 Приликом отварања понуда, у записнику број 404-99/2017-II-5, од 03. 11. 2017. године, 

комисија образована за предметну набавку је констатовала да понуда понуђача „Сигнал“ 

Д.О.О, Централа број 30, 25 000 Сомбор, не садржи доказе о испуњености додатних 

услова захтеване конкурсном документацијом у погледу пословног капацитета: да 

понуђач поседује сертификат SRPS EN 12899-1 који је еквивалент EN 12899-1:2007  који 

се доказивао копијом траженог сертификата, затим сертификате SRPS EN 9606-1 и SRPS 

EN 179901-1 (за заваривање и монтажу заштитне пешачке ограде), који су се такође 

доказивали копијом тражених сертификата, затим доказ о томе да понуђач примењује 

стандардне димензије саобраћајних знакова и да обавезно примењује ретрорефлектујуће и 

рефлектујуће фолије по класама и врсти путева које се доказивало изјавом коју је требало 

дати у обрасцу број 5 конкурсне документације.  

У записнику о отварању понуда је такође констатовано да  понуда понуђача „Модел  

5“ Д.О.О, Бачванска 21/9, 11000 Београд, није садржала доказ о испуњености додатног 

услова који  се односи на пословни капацитет: копију сертификата SRPS EN 12899-1 који 

је еквивалент EN 12899-1:2007. Наведени понуђач је доставио оверену и потписану Изјаву 

дату под пуном кривичном и  материјалном одговорношћу да „испоручује фиксне, 

вертикалне саобраћајне знакове који поседују сертификат према стандарду EN 12899-1“.  

Након тога Комисија је приступила састављању Извештаја о стручној оцени понуда 

где је установљено да је у Конкурсној документацији дошло до грешке у делу Додатних 

услова и доказа испуњавању истих. Наиме, лице надлежно за покретање предметне 

набавке и технички део конкурсне документације и као члан Комисије је, након додатне 

провере додатних услова установило да испоручени знакови требају да буду усаглашени 

са стандардом SRPS 12899-1 који је еквивалент EN 12899-1:2007 и тестирање знакова 

врше акредитоване установе, које идају извештај о испитивању истих или атест који је 

доказ усклађености израђених знакова са споменутим стандардом, те Понуђач као правно 

лице не може поседовати поменути сертификат. Што се тиче сертификата SRPS EN 9606-1 

и SRPS EN 17660-1 , тражени сертификат је требало да се односи на  монтажере заштитне 

пешачке ограде, који  се издају на лица која врше монтажу заштитних пешачких ограда и 

кадровски капицитет који Понуђач треба да испуни, а не на правно лице које врши 

производњу и испоруку заштитних пешачких ограда. Из свега наведеног, произлази да 

понуђачи нису могли припремити прихватљиву понуду, услед грешке у сачињавању 

додатних услова.  

 

7. Када ће поступак бити поново спроведен: новембар 2017. године. 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА  

                                                                                                     ЈН МВ IX-1-1-5 

 


