
Одговор на постављенo питањe заинтересованог понуђача у јавној набавци 
број 12/13 „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање 

раскрсница“

Понуђач је поставио питања и трaжио појашњење конкурсне документације:

Питање 1:

У Спецификацији конкурсне документације постоји позиција Г-4 која обухвата 
трошкове за прикључење на Централни Систе

Г ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

1 Трошкови припреме документације за потребе измене режима саобраћаја у току 
извођења радова
раскрсница
15

2 Трошкови активности и припреме документације за потребе примопредаје раскрснице
раскрсница 
15

3 Постављање ознака сигналних група на уграђеној опреми 
раскрсница 15

4 Увођење раскрснице у софтвер система за управљање и видео мониторинг у 
Секретаријату за саобраћај
раскрсница 
15

Ова обавеза прикључења на Централни Систем је дата у:

У Члану 4 на страни 39, обавеза Извођача, између осталог, је и да:

- да успостави система комункације између Центра за управљање саобраћајем у 
Секретаријату за саобраћај и
сваке од локација, припрему и уношење неопходних елемената за сваку од раскрсница у 
централни систем тако да
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(1) функционише систем даљинског управљања саобраћајем из центра и видео 
мониторинга над одвијањем саобраћаја
на локацији и (2) да функционоше систем за даљинску измену параметара рада 
управљачког уређаја на локацији.

ПО ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕМО, У ДИСПЕЧЕРСКОМ ЦЕНТРУ СУ ДО САДА 
МОНТИРАНА ТРИ (3) ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА, СЛЕДЕЋИХ ПРОИЗВОЂАЧА: ПУПИН, ЕЛЦОМ И 
СИЕМЕНС.

ПИТАЊЕ:

ДА ЛИ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА, ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ, 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗВОЂАЧУ НЕОПХОДНЕ ПОСТОЈЕЋЕ КОМУНИКАЦИОНЕ
ПРОТОКОЛЕ КОЈИ БИ ОМОГУЋИЛИ   ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ ЦЕНТРАЛНИ 
ДИСПЕЧЕРСКИ СИСТЕМ И ОПРЕМУ ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА.

Одговор комисије за јавну набавку:
Извођач са којим буде закључен уговор о реализацији набавке има обавезу да успостави
сталну комуникацију између центра у Секретаријату за саобраћај и свих 15 сигналисаних
раскрсница, користећи сопствени систем за надгледање рада уређаја, за даљински
пристип уређају у циљу измене параметара рада и за видео мониторинг над одвијањем
саобраћајних токова на раскрсници.

Питање 2:
Да ли је понуђач који је уписан у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, 
у обавези да достави документа којима доказује испуњење обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке у отвореном поступку, бр 12/13, односно да испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 став 1 Закона, конкретно за тачке 
1 до 4 ваше конкурсне документације, имајући у виду одредбу члана 78 став 5 Закона 
којим је прописано да ови понуђачи нису дужни да приликом подношења понуда доказују 
да испуњавају обавезне услове?

Одговор комисије за јавну набавку:
У складу са чл. 78., став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12) "Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова." Сваки понуђач који, у поступку 
предметне јавне набавке достави доказ да је регистрован у Регистру понуђача неће бити 
у обавези да приложи доказе о испуњености обавезних услова (тачка 1-4).
. 
Питање 3: 
Да ли је Наручилац изменом конкурсне документације од 22.10.2013. године извршио 
пренумерацију страна бр. 25, 47 и 52, а друго у поглављу А2 МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ 
РАДОВИ редни број 2 „Програмирање уређаја према захтевима из пројекта“ опет сте 
вратили количину на 17 ком. иако сте изменом конкурсне документације од 18.10.2013. 
године преправили количину на 15 ком.

Питање 3а:
У Изменама конкурсне документације од 18.10.2013. год . дали сте измену 



“На страни 24, у табели А-2 „Монтажно-демонтажни радови“, у тачки 2, у пољу 
„Количина“, уместо броја 17 уписује се број 15.” и послали сте измењену 24. страну.

У Изменама конкурсне документације од 22.10.2013. год . дали сте измену 

“У оквиру табеле А-1 „СПОЉНА ОПРЕМА“, на страни 25 конкурсне документације, код
ставке 16 „Медиа конвертори“, у поље „Количина“, уместо броја 15 уписује се број 2.”

И послали сте измењену страну страну 25 ?!!, иако се у кон.документацији то налази на 
24.страни, и на њој је у табели А-2 у тачки 2 остало 17 иако сте то изменили на 15.

Питање :

Шта је коначно тачно :

- да ли је страна 24 или 25 ?
- да ли је у табели А-2 тачка 2 “Монтажно-демонтажни радови“ ком 15 или

ком 17 ??

Одговор комисије за јавну набавку:
Изменама конкурсне документације није извршена пренумерација страна 24, 46 и 51, већ 
је у питању грешка настала приликом нумерације измењених страна. Такође, приликом 
последње измене стране 24, грешком је употребљена страница из неизмењене конкурсне 
документације, због чега се у наведеном пољу налази број 17, уместо броја 15 који је 
исправан. Накнадном изменом конкурсне документације, ове грешке ће бити исправљене.

Питање 4:
1. У спецификацији у позицији Б " вертикална сигнализација" имамо ставку 1. у којој је 
наведена опрема "рефлектујући пано" са количином од 30.04м2.
Молимо Вас да нам појасните какав је то рефлектујући пано и за шта он служи, Најбоље 
би било да обезбедите техничку документацију.

2. У спецификацији у позицији Б " вертикална сигнализација" у ставци 1 и 2 имамо ПОП 
пречку 2 комада и "Л=2.5м + поп пречка" са количином од 4 ком.
Не постоји никакав технички опис за ту пречку, молим вас да нам обезбедите техничку 
документацију. (димензије итд.)

Одговор комисије за јавну набавку:
1. Цифра која је дата представља укупан збир површина за 12 рефлектујућих паноа. 
Површине паноа се крећу у распону од 1.00 до 4.00 м2. Ради се о путоказној сигналзацији
која се поставља на прилазима раскрснца или у самој раскрснцици, и преко истих се
возачима саопштавају информације о одредиштима (назив насељеног места, аутопута и
сл). Детаљи о величини и садржају сваког паноа налазе се у техничкој документацији . За
давање понуда значајна је површина паноа јер се јединична цена за комплетан пано
утврђује по квадратном метру.

2. Термин ПОП пречка је назив за саобраћајни знака В-27 дефинисан важећим
правилниом о саобраћајној сигналзацији ( Сл гласник РС бр 26/2010) димензија
300x1000мм
У спецификацији је наведена једна позиција која представља само испоруку поп пречке –
ком 2 



као и друга позиција која обухвата стуб висине 2,5 м заједно са поп пречком – ком 4 

Питање 5:
У тачки 2 на страни 50/51 тражи се да се доставе копије уговора са Наручиоцем за 
референце у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2012. У принципу, уговори су пословна 
тајна. Уз то, потребно је и приложити и оверене потврде Инвеститора или Наручиоца о 
добро изведеним радовима, образац 7 којима се доказује постојање уговора и добро 
извођење истих, па не видимо сврху достављања и копија уговора. Надаље, ако су 
уговори изван Србије, претпоставка је да исте треба превести на српски језик, а у 
принципу се ради о обимној документацији. Сматрамо да су обрасци 6 и 7 довољни за 
евалуацију, при чему се увек може извршити накнадна провера да ли су референце 
истините. 

Да ли је довољно доставити референц листу понуђача, образац 6 и оверене потврде 
Инвеститора или Наручиоца о добро изведеним радовима, образац 7, без прилагања 
копија уговора? 

Одговор комисије за јавну набавку:
Чланом 14. Закона о јавним набавкама као и у делу конкурсне документације који се
односи на заштиту података и документације детаљно је објашњено како ће наручилац
третирати податке који се сматрају поверљивим. У складу са тим, потребно је доставити
све тражене доказе, на начин и у облику предвиђеним конкурсном документацијом, што
поразумева и тражене уговоре.

Питање 6:
С обзиром да је већ дошло до измена конкурсне документације,да ли постоји могућност за 
продужење рока за давање понуда?

Питање 6а:
На основу измена и допуна конкурсне документације, молимо Вас за продужење рока за 
предају понуда.

Одговор комисије за јавну набавку:
С обзиром да је извршена измена конкурсне документације осам или мање дана пре
истека рока за достављање понуда, наручилац ће, у складу са чланом 63. став 5 Закона о
јавним набавкама продужити рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока
за подношење понуда биће благовремено објављено на Порталу јавних набавки и на сајту
Секретаријата за саобраћај.

Питање 7:
На страни број 8. став 4. конкурсне документације наведено је;

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 

Питање гласи: Зашто понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда? 



Молимо Вас да нам одговорите да ли је овај услов лични став наручиоца или постоји 
законска основа за овај навод. Уколико постоји законска основа, молимо Вас да нам 
наведете који закон (подзаконски акт, став и члан) ближе уређује ово питање.

Одговор комисије за јавну набавку:
Услов на који се односи Ваше питање прописан је чланом 87. став 4 Закона о јавним
набавкама.

Питање 8:
На страни број 46 конкурсне документације, у оквиру ФУНКЦИОНАЛНО-
БЕЗБЕДНОСНИХ услова које сигнални уређај треба да испуни, наведено је;

(Питање 1)

Е2 систем неће испасти из нормалног режима рада ако је временски период пада 
напона у напајању мањи од 20 милисекунди а прећи ће у стање OFF по редоследу 
стартовања ако је временски период пада напона у напајању већи од 800 
милискунди

Е3 систем неће испасти из нормалног режима рада ако је временски период пада 
напона у напајању мањи од 20 милисекунди а прећи ће у стање OFF по редоследу 
стартовања ако је временски период пада напона у напајању већи од 100 
милисекунди, или

Очигледно је и логично да везник „или“ буде на крају текста везаног за услов Е2, јер је 
услов Е3 његова логична алтернатива, а услов наведен у документацији након услова Е3 
нема са њим никакве сличности. Да ли можете и формално да потврдите овај 
закључак?

(Питање 2)
...
AB2 да је рад уређаја тестиран на температури + 55 степени целзиуса
AE3 да је рад уређаја тестиран на – 25 степени целзиуса

За наведена два услова нису понуђени повољнији (захтевнији) услови као алтернативе, а 
то су услови АB3 (+60 степени Целзијуса) и AE4 (-40 степени Целзијуса). Логично је да 
испуњење ова два захтевнија алтернативна услова буде прихватљиво. Да ли можете и 
формално да потврдите овај закључак?

Одговор комисије за јавну набавку:
1. На крају параграфа који се односи на класу Е2, треба да стоји "или" чиме се 

омогућава равноправан статус класа Е2 и Е3. У питању је грешка која је већ 
исправљена изменом конкурсне документације објављене на Порталу јавних 
набавки и на сајту Секретаријата за саобраћај. 

2. Техничким делом конкурсне документације прописан је минимум техничких 
карактеристика које опрема мора да задовољи. У складу са тим сматраће се да 
свака опрема која испуњава тражени минимум или га превазилази задовољава 
техничке критеријуме утврђене конкурсном документацијом. 

Комисијa за јавну набавку


