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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1090/19-015/5                 

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 22,03 часова, 

ван радног времена наручиоца (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу 

само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром 

на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 13.01.2020. 

године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa: 

 

ПИТАЊА: 

 1.    У последњој измени конкурсне документације ЈН 90/2019 Наручилац је, као неупућен у 

конкретну стручну материју или превидом, добронамерно прихватио предлог потенцијалног 

понуђача и у обавезну сертификациону документацију која потврђује квалитет конролера 

светлосне сигнализације уврстио и сертификат за стандард EN 61508. Упозоравамо вас да 

учињена измена није рационална и оправдана, јер не доприноси унапређењу потенцијалне 

понуде уређаја у оквиру ЈН. Њоме се драстично смањује конкурентност, јер се формално 

елиминише низ потенцијалних понуђача неспорно квалитетне опреме наметањем потпуно 

сувишног и неоправданог захтева. Наиме, стндард ЕН 61508 (Functional safety of electrical/ 

electronic/ programmable electronic safety-related systems - Сигурност функционисања 

електричних/ електронских/ програмабилних електронских сигурносних система) јесте 

намењен функционалној безбедности електронске опреме (неспецифициране), али је он 

општег карактера, дакле за разноврсне производе "широке потрошње" или спецфичне уређаје 

који у пракси нису третирани (безбедносно дефинисани) наменским стандардима. Међутим, 

функционални и безбедносни захтеви које треба да испуни семафорски уређај у потпуности и 

детаљно су дефинисани наменским стандардом EN 12675 (Traffic signal controllers -. 

Functional safety requirements/ Уређаји за управљање светлосним сигналима — Функционални 

захтеви за безбедност) и стандардом EN 50556 (Road traffic signal systems/ Систем сигнала у 

друмском саобраћају), те је стога потребно из конкурсне документације избацити  сувишан и 

неоправдан захтев за сертификатом усаглађености семафорског уређаја са стандардом EN 

61508. 

2.       Изменом конкурсне документације учињенаје материјална грешка која мора бити 

исправљена. Наиме, у предмерској табели је низ стандарда са којима треба да је усаглашен 

семафорски уређај (уз сувишни ЕН 61508) наведен као обавезујући услов за сигналне 

лантерне, а нема ни помена стандарда намењеног управо сигналним лантернама EN12389, 
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што никако не може бити прихватљиво. Зато је неопходно да учињена грешка буде 

исправљена, а конкурсни захтеви рационални и усаглашени са реалношћу. 

 

 

           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. У вези питања под 2. , Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

 

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/

