
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 43/2019 сачинила 
је  

Додатне информације бр. 2 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Реализација пројекта светлосне сигнализације на 
укрштању улице Петра Добрњца и пута за Рановац, ЈН бр.43/2019  

 
 

Питања:  

Поштовани, 
 
у складу са чланом 63.ЗЈН, у име и за рачун потенцијалног понуђача а у циљу 
припремања исправне понуде за ЈН број 43/2019 - Реализација пројекта 
светлосне сигнализације на укрштању улице Петра Добрњца и пута за 
Рановац, указујемо вам на уочене недостатке: 
 
1. У конкурсној документацији  наручилац је навео да је обилазак локације 
обавезан  уз претходну најаву Наручиоцу  и да се уз понуду доставља 
Потврда о извршеном обиласку локације.  
Обавештавамо наручиоца да је Републичка комисија у својим многобројним 
решењима констатовала да је обавезан обилазак локације  непотребан и 
дискиминаторски услов. Захтевамо да исти избришете или да исти 
предвидите само као могућност (не као и обавезу заинтересованог лица). С 
обзиром на то да обилазак локације није додатни услов, сходно члану 76.ЗЈН, 
не може представљати основ за одбацивање понуде, уједно, имајући у виду 
члан 12. став 2.ЗЈН, као и члан 9. став 2. који предвиђа обавезу наручиоца , 
да се поступак спроводи са што мање утрошака времена и средстава, 
обилазак локације не сме бити обавезујући услов (посебно јер и није услов из 
чланова 75. и 76. ЗЈН) већ могућност за оне понуђаче којима је од значаја за 
креирање понуде.  
 
2. У тачки 4.2.1 додатних услова (страна 7 од 65) наручилац је захтевао 
пословни капацитет за електро радове односно захтевао је пословни 
капацитет који се односи на одржавање, реконструкцију или постављање 
семафора а што је у складу са одредбама ЗЈН. Међутим, у делу 4.4 конкурсне 
документације који се односи на доказивање испуњености услова тражено је 
поред  радова на одржавању, реконструкцији или постављању семафора да 
се достави референц листа која се односи и на асфалтирање, пресвлачење 
улица и тротоара у минималној вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 



Овакав услов НИЈЕ у складу са одредбама ЗЈН јер наручилац сходно члану 
76.ЗЈН одређује додатне услове имајући у виду предмет јавне набавке. Како 
је предмет ове јавне набавке светлосна сигнализација оправдан је једино 
услов који се односи на одржавање, реконструкцију или постављање 
семафора! Тражена референца на асфалтирању, пресвлачењу улица и 
тротоара није у вези са предметом јавне набавке. У складу са изнетим 
захтевамо појашњење и измену конкурсне документације у делу који се 
односи на доказивање додатног услова пословног капацитета. 
 
3. У додатном услову кадровског капацитета наручилац је захтевао лиценцу 
450, 470 и 415. Како је у скалду са ЗЈН наручилац дужан да сходно члану 
76.ЗЈН одређује додатне услове имајући у виду предмет јавне набавке, а како 
је предмет ове јавне набавке светлосна сигнализација оправдан је услов за 
траженим лиценцама 450 и 470. Постављени услов кадровског капацитета – 
лиценца 415 није оправдан у овој јавној набавци јер грађевински радови који 
имају у предмеру си сатавни део саобраћајне сигнализације и њихов удео је 
мали у укупној цени. Захтевамо да измените додатни услов кадровског 
капацитета. 
 
4. У додатним условима техничког капацитета наручилац је тражио мобилну 
светлосну сигнализацију – комада 2. Нејасно је на коју саобраћајну 
сигнализацију је наручилац мислио приликом постављања овог услова? Да ли 
је мислио на сигналну приколицу за обезбеђење радова на путу? Уколико је у 
питању сигнална приколица, а имајући у виду да се радови према конкурсној 
документацији изводе искњучиво и само на једној локацији онда је за 
обезбеђење истих довољна једна сигнална приколица.  
Уколико је наручилац приликом дефинисања овог услова мислио на мобилне 
семафоре, обавештавамо вас да исти по Закону о безбедности саобраћаја 
имају примену искључиво на отвореном путу а не на раскрсницама а 
предметни радови се изводе управо на раскрсници.  
 
Потребно је да прецизније дефинишете постављени услов и да исти 
коригујете у траженој количини. 
 
 
5. У додатним условима у тачки 4.2.4. наручилац је затевао стандарде ЕН 
ИСО 9001, ОХСАС 18001 и СО/ИЕЦ 27001. У вези са постављеним условом 
потребно је да појасните следеће: 
 
А) да ли је под траженим стандардом СО/ИЕЦ 27001 наручилац мислио на  
ИСО 27001 – стандар који се односи на безбедност информација? 
 
Б) да ли, имајући у виду предмет јавне набавке и члан 76.ЗЈН, тражени 
стандарди треба да имају област примене на светлосну саобраћајну 
сигнализацију? 
 
 
6. У додатним условима на страни 8 од 65 наручилац је навео: „Да поседује 
сертификате за све уграђене материјале, а све у складу са пројектом“. 



Нејасно је да ли понуђач или извођач треба да поседује и достави наведене 
сертификате, односно нејасно је да ли се сертификати достављају уз понуду 
или приликом примопредаје радова? 
 
7. У додатним условима на страни 8 од 65 наручилац је навео: „Сагласност 
ОДС-а за израду прикључка“. Нејасно је шта наручилац подразумева под 
наведеним? Зашто је то наведено у додатним условима? Наведена 
сагласност је документ који треба да прибави наручилац уз достављање 
захтева надлежној ОДС и плаћање прописане таксе. Молим појасните и 
измените документацију. 
 
8. У тачки 6.1.1 „Доказивање услова у погледу довољног кадровског 
капацитета“ наручилац је навео „Ако у уговору није наведена ова јавна 
набавка, приложити и анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни 
извођач обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време 
реализације конкретне јавне набавке.“ Нејасно је на анекс ког уговора је 
наручилац мислио приликом навођења ове констатације? Молим појасните. 
 
9. У конкурсној документацији наведен је образац „Изјава о одговроном лицу 
за извођење радова“ који треба да потпише одговорни извођач радова. С 
обзиром да тражите више лица са лиценцом, а како наведени образац нема 
напомену везану за попуњавање, нејасно је ко од лиценцираних лица треба 
да потпише и овери наведени образац? Молим појасните. 
 
10. У тачки 6.2.3. конкурсне документације као доказ је наведено фотокопија 
уговора. Молим појасните фотокопију ког уговора треба доставити? 
 
11. У обрасцу понуде на страни 27 од 65 у тачки 7. где је предвиђен рок 
извођења радова нејасан је део реченице „ у периоду __________ 
2019.године“. Молим појасните шта се ту попуњава, који период јер се већ у 
претходном делу реченице наводи рок изражен у броју радних дана? 
 
12. У моделу уговора у члану 12. наведено је да извођач обезбеђује 
градилишну таблу. Обавештавамо наручиоца да је на чланом 2. Правилника о 
изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС", 
бр. 6/2019 од 1.2.2019. године, који је ступио на снагу 9.2.2019.године) 
дефинисано „ Таблу обезбеђује инвеститор до дана почетка радова“. 
Потребно је да члан 12. Модела уговора ускладите са важећим Правилником. 
 
 
13. У моделу уговора у члану 26. наведено је и наглашено болдирањем 
„Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију.“ Нејасна је ова клаузула уговора из разлога 
што у складу са ЗЈН наручилац доноси одлуку о покретању јавне набавке на 
основу плана јавних набавки, у плану јавних набавки налазе се средства – 
процењена вредност конкретне јавне набавке, план јавне набавке се доноси и 
усваја на основу расположивог буџета тако да је нејасно на који недостатак 
средстава је наручилац мислио приликом одређивања ове клаузуле. 
Потребно је да појасните и евентуално измените документацију.  



 
14. У обрасцу структуре цене у позицији редни број 11 потребно је да 
дефинишете чија је обавеза куповине картице мобилног оператера која служи 
за слање порука о променама стања у раду уређаја на мобилни број 
инвеститора, а која картица се уграђује приликом пуштања уређаја у рад? 
Наручиоца или извођача?  
 
15. У обрасцу структуре цене у позицијама редни број 15,16 и 17 за возачке и 
пешачке лантерне наручилац је навео да су у компактном кућишту израђеном 
од поликарбоната, противфантомска оптика, лака, отпорна на удар и савијање 
те да је светлосни извор у ЛЕД технологији. Како би се испоштовало начело 
једнакости понуђача и како би понуђачи могли да припреме исправне понуде 
потребно је да ближе дефинишете паушално наведене карактеристике: 
 
А) противфантомска оптика – овај ефекат је од пресудне важности за 
безбедност возача и саобраћаја јер од његовог степена зависи видљивост 
истих при светлости дана односно сунчеве светлости. Годинама уназад у 
Европи се стандард V (пет). Потребно је да ближе дефинишете ову 
карактеристику 
 
Б) отпорна на удар и савијање – потребно је да дефинишете херметичност и 
компактност ЛЕД модула. Годинама уназад стандард је IP 65. 
 
В) светлосни извор у ЛЕД технологији – потребно је дефинисати битну 
карактеристику ЛЕД модула односно дефинисати интезитет светлости. 
Годинама уназад је стандард да ЛЕД модули како возачки тако и пешачки 
имају интезитет светлости који је вечи од 400 cd (кандела) 

 

Одговори: 

 
ОДГОВОР 1: 

Наручилац је становишта да у циљу остваривања озбиљности понуде, Понуђач треба 
да обиђе локацију, тј. да се на лицу места упозна са територијом која је предмет јавне 
набавке. 

У вези стим врши се измена конкурсне документације у делу на стр 5. тако да стоји: 

Обилазак локације се може извршити до 07.06.2019. године. 

ОДГОВОР 2: 

Предмет радова су и грађевински радови на коловозу, тротоару и зеленој површини, а 
што је разлог да се од Понуђача тражи референца за ту врсту радова. 

 



ОДГОВОР 3: 

Из разлога постојања грађевинских радова захтева се одговорни извођач грађевинских 
радова саобраћајница, тј. лице са лиценцом 415. 

ОДГОВОР 4: 

Под мобилном светлосном сигнализацилом мисли се на сигналну прилколицу са 
аутономним осветљењем, и то 2 комада како би се саобраћајна регулација за време 
извођења радова вршила из 2 смера. 

ОДГОВОР 5: 

Стандард ИСО 27001- у вези безбедности информација тражи се из разлога 
безбедности и доступности улазних података регулације саобраћаја које учитива 
извоћач, а који не смеју бити доступни неовлашћеним лицима и не смеју се мењати без 
сагласности Општинске Комисије за саобраћај. 

ОДГОВОР 6: 

Техничка документација и сертификати за уградну опрему достављају се уз понуду, као 

прилог. ОДГОВОР 7: 

Тражи се начелна сагласност, тј. у случају добијања посла, Овлашћење ОДС-а за 
извођење прикључка са мерним местом. 

ОДГОВОР 8: 

Ако уговором о делу није назначено или је непрецизно, потребно је израдити анекс 
истог уговора у коме ће недвосмислено стајати да ће наведено лице бити ангажовано 
на пословима који су предмет ове јавне набавке. 

ОДГОВОР 9: 

Образац  XV "ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА", треба копирати у три 
примерка како би га попунили и потписали одговорни извођачи са лиценцама 450, 415 и 
470, сваки посебно. 

 
ОДГОВОР 10: 
 
Тражи се само фотокопија Сертификата. 
"Фотокопија уговора" се брише из текста. 

 
 ОДГОВОР 11: 
 
Тачка 7. на страни 27 мења се и постаје: 

Рок извођења радова: _______радних дана (не дужи од 30 радних дана рачунајући од 
дана увођења Извођача у посао . 
 
 



ОДГОВОР 12: 

У Моделу Уговора у тачки 12. Извршиће се измене тако да градилишну таблу 

обезбеђује Инвеститор. 

ОДГОВОР 13: 

У Моделу Уговора у Члану 26. брише се став 5. 

 

ОДГОВОР 14: 

СИМ картицу обезбеђује Инвеститор. 

 

ОДГОВОР 15: 

У Обрасцу понуде, који је извод предмера пројектне документације, пројектант није 
инсистирао на посебним захтевима. 

У циљу обезбеђења веће конкурентности и повољније цене , карактеристике опреме 
дате су као у позицијам предмера 15,16 и 17. Исте се доказују путем техничке 
документације која се даје у прилогу. 

 
Извршиће се измена конкурсне документације и продужити рок за достављање понуда 
за јавну набавку - Реализација пројекта светлосне сигнализације на укрштању улице 
Петра Добрњца и пута за Рановац, број јавне набавке 43/2019 и биће објављено на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


