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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1090/19-015/4                 

Датум: 13.01.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 90/2019 

(1.3.14 у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова у 

отвореном поступку, број ЈН ОП 90/2019 (1.3.14 у Плану јавних набавки) - Извођење 

радова на реализацији пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и 

Симе Симића, ОРН 50232000 – Услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 10.01.2020. године у 10,22 часова, 

којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

 1. С обзиром да се ради о измештању семафора да ли је потребан сигнални кабал ПП00 и 

уколико је потребан чија је то обавеза – извођача или наручиоца? 
 2. Који степен ИП заштите треба да имају ЛЕД модули? Да ли је то уобичајених ИП65? 
 3. Наручилац је у конкурсној документацији навео да ЛЕД модули имају ефекат 

фантомског светла - класе III. Обавештавамо наручиоца да фантом класе III не даје 

довољну заштиту возачима од ефекта сунчевог одсјаја и често је случај да изазове забуну 

код возача и последице због тога настају у саобраћају. Због тога се у Европи и код нас 

искључиво користи фантом класе V (пет). Потребно је изјашњење наручиоца у вези 

уоченог недостатка и евентуалне корекције. 
 4. У измењеној документацији наручилац је дефинисао стандарде и карактеристике које 

семафорски уређај, лантерне и ЛЕД модули морају задовољити. Са друге стране, у 

појашњењима наручилац наводи да понуђачи не морају да достављају атесте уз понуду. 
Потребно је да појасните: ЧИМЕ ПОНУЂАЧИ ДОКАЗУЈУ ДА ПОНУЂЕНА ОПРЕМА 

ЗАДОВОЉАВА МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТАНДАРДЕ? КАКО ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ЗНАТИ КОЈА ОПРЕМА ЈЕ ПОНУЂЕНА? 
 5. Наручилац је у појашњењима наве да семафорски уређај треба да задовољава услове 

безбедног функсионисања према стандардима EN 12675, EN 50556, EN 50293, EN 61508 

али у измени документације те стандарде не наводи у опису уређаја већ их наводи само код 

описа лантерни. Молим ускладите документацију са датим појашњењем. 
  
6. У измењеној документацији наручилац  наводи „Лантернa мора да задовољава услове 

безбедног функционисања дефинисаног стандардима EN 12675, EN 50556, EN 50293, EN 

61508". 

Обавештавамо наручиоца да стандарди који се односе на лантерне и ЛЕД модуле су EN 

12368, EN 50293, EN 60598-1 и EN 60529  а не стандари које ви наводите. 

Потребно је да ускладите документацију јер стандарди које сте навели у опису лантерни 

EN 12675, EN 50556, EN 50293, EN 61508 су СТАНДАРДИ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ 

СЕМАФОРСКИ УРЕЂАЈ. 

 



2 

 

            

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће: 

 

ОДГОВОРЕ:  

 

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова. 

2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова. 

3. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова који се односи на класу фантомског светла. 

4. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на начин 

доказивања које карактеристике мора да задовоље семафорски уређаји, лантерне и лед 

модули. 

5. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова који се односи на стандарде које мора да испуњава семафорски 

уређај. 

6. Наручилац ће изменити и ускладити конкурсну документацију и изменити и допунити 

предмер и предрачун радова који се односи на стандарде које морају да задовољавају 

лантерне и лед модули. 

 

 

 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број ЈН ОП 

90/2019 (1.3.14 у Плану јавних набавки) - Извођење радова на реализацији пројекта 

измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића, ОРН 50232000 – 

Услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора, продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 23. јануар 2020. године до 12,00 часова. 

 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

  

        

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

 

http://www.pozarevac.rs/

