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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1090/19-015/7                 

Датум: 20.01.2020. 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 15.01.2020. године у 14,15 часова, 

којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

 1.  Из ког оправданог разлога наручилац у измени документације не тражи стандарде које треба 

да задовољи семафорски уређај  EN 50556, EN 50293, EN 61508 већ само тражи један 

стандард EN 12675? С обзиром да је у питању опрема од чије исправности зависи безбедност 

свих учесника у саобраћају иста поред стандарда EN 12675 мора проћи и безбедоносну 

проверу по стандардима EN 50556, EN 50293 и  стандарду EN 61508 који се односи на 

сигурност функционисања семафорског уређаја.  
  

2.   У појашњењима број 404-1090/19-015/5 у одговору на питање заинтересованог понуђача  

везано за стандард EN 61508 наручилац наводи да остаје при захтевима из документације а са 

друге стране у измењеној документацији више не спомиње наведени стандард. Измена 

документације је контрадикторна одговору. 
  

3.   У измењеној документацији наручилац као доказ за лантерне и модуле захтева техничку 

документацију (корисничко упутство, упутство за руковање и одржавање уређаја, каталог и 

сл.). Обавештавамо наручиоца да валидан доказ не може бити техничка документација, 

валидан доказ су стандарди, тест репорти, ... Захтевамо да ускладите документацију и 

тражите валидан доказ за карактеристике. 
  

4.   У измењеној документацији наручилац је као доказ за управљачки уређај тражио изјаве 

произвођача УРС-а и софтвера у којима је прецизно наведен тачан назив: (1) управљачког 

уређаја који се нуди (тип.модел, верзија); (2) свих модула управљачког уређаја (тип, верзија); 

(3) софтвера за програмирање УРС-а (тип, верзија). Потребно је да појасните која је сврха ове 

изјаве када се из достављених атеста јасно види произвођач уређаја и тип уређаја? Да ли на 

овај начин директно неводите на чињеницу да ће понуђач истовремено бити и произвођач 

уређаја? 
  

5.   Везано за претходно питање, а у вези податка који тражена изјава треба да  садржи „софтвера 

за програмирање УРС-а (тип, верзија)", обавештавамо наручиоца да је тражење оваквог 

податка неосновано јер у предмеру радова дефинисана је позиција „Програмирање уређаја 

према захтевима из пројекта и пуштање у рад". Дакле наручилац ће добити уређај који је 

програмиран према захтевима пројекта. Који тип софтвера и коју верзију понуђени уређај 

садржи нема никаквог утицаја на фазу подношења понуда. Шта више на овај начин 
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наручилац директно тражи податак који за произвођаче семафорских уређаја представља  

пословну тајну и на такав захтев наручилац нема право. 
  

6.   У измењеној документацији наручилац је у предмеру радова у оквиру 

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА" у тачки 1 дефинисао  „ ........ 

идентификација и обележавање трасе постојећих подземних инсталација у зони планираних 

радова(помоћу инструмената трагача каблова...." . Наведена позиција, односно 

идентификација и обележавање трасе постојећих подземних инсталација не може се урадити 

БЕЗ ТРАГАЧА КАБЛОВА тако да је сасвим логично и неопходно да исти захтевате у оквиру 

техничког капацитета. 
  

7.   С обзиром да ће се на предметној раскрсницама поред радова на светлосној саобраћајној 

сигнализацији и електро радова  изводити и грађевински радови , а имајући у виду да се ради 

о опреми и радовима за безбедност саобраћаја  потребно је да наручилац дефинише 

неопходан кадровски капацитет, односно да захтева од понуђача да у радном односу поред 

лица са лиценцама 470 и 450 има и лице са лиценцом 410 јер без одговорних извођача са 

наведеним лиценцама радови би били изведени супротно прописима који регулишу ову 

област. 
  

  

 

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 није захтевао све наведене стандарде, обзиром на саобраћајну геометрију 

предметне раскрснице која не захтева посебне безбедносне аспекте. 

 

2. Наручиоцу остаје нејасно о каквој контрадикторности заинтересовани понуђач говори. 

Приликом измене конкурсне документације бр. 2 од 13.01.2020.године, а због 

омогућавања што веће конкуренције, наручилац је прихватио сугестију 

заинтересованог понуђача и одустао од стандарда EN 61508, а уместо њега предвидео 

је стандард EN 12675. 

Када је у питању одговор који је том приликом наручилац дао на питање бр.2 

заинтересованог понуђача: ,,да наручилац остаје при захтевима из конкурсне 

документације“, тај одговор односио се на захтев потенцијалног понуђача да 

наручилац у захтеве из конкурсне документације уврсти и стандард EN12389. 

Наручилац није прихватио сугестију потенцијалног понуђача да у конкурсну 

документацију уврсти и захтеве у погледу стандарда  EN12389, те је зато одговор и 

гласио да се остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

3. Наручилац ће као валидан доказ за лантерне и модуле, поред већ наведених доказа, 

прихватити и  декларацију производа у складу са стандардима. 

 

4. Наручилац захтева изјаву као доказ за управљачки уређај због евентуалног 

препрограмирања и превезивања уређаја, набавке резервних делова и текућег и 

инвестиционог одржавања, а у циљу умрежавања истих у јединствен систем светлосне 

сигнализације у граду Пожаревцу.  
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5. Наручилац се определио за овакав захтев због потенцијалног увођења нових режима 

саобраћаја и реализације нових сигналних планова на уличној мрежи града Пожаревца 

у скоријој будућности. 

 

6. Наручилац не инсистира да понуђачи располажу трагачем каблова као додатним 

условом техничког капацитета, јер је понуђач (будући извођач радова) свакако у 

обавези да обезбеди одговарајући материјал и средства за рад којима ће реализовати 

уговор.   

 

 

7. Обзиром на предмер и врсту радова који ће се изводити, наручилац сматра да није 

потребно ангажовање стручног лица- одговорног извођача радова са лиценцом 410. 

 

 

 

 

        

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/

