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Република Србија 
Град Зајечар 
Градска управа града Зајечара 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-465/5 
Датум: 26.12.2019. 
 
 
 У поступку јавне набавке мале вредности број 404-465 – набавка радовa на 
реконструкцији семафора на углу улица Трг Ослобођења и Генерала Гамбете 
 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
 

Питање бр. 1 – У конкурсној документацији у делу II ОПИС И ВРСТА РАДОВА, 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, наручилац је у тачки 4. дефинисао 
„Рок за извођење  радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 (двадесет) 
календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова“ што је сасвим 
исправно. Међутим у тачки 9.3. Упутства понуђачима као и у члану 5. Модела уговора 
дефинисао је  „Рок завршетка радова у року од ___________ дана од потписивања уговора“ 
што је потпуно неоправдано и нелогично. Обавештавамо наручиоца да је по одредбама 
Закона о безбедности и здравља на раду извођач радова дужан да најкасније 8 дана пре 
почетка радова пријави радове надлежној инспекцији рада. Самим тим рачунање рока од 
дана потписивања уговора је неоправдано и нелогично. Потребно је да измените члан 5. 
Модела уговора јер исти представља нацрт будућег уговора који ће бити потписан између 
наручиоца и извођача. 

 
Одговор на постављено питање бр. 1: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 2 – Како је и сам наручилац у документацији дефинисао „Заменом 

целокупне опреме подићи ће се ниво и безбедност целокупних саобраћајних кретања.....“ а 
имајући у виду да се ради о опреми од чије исправности зависи безбедност свих учесника у 
саобраћају потребно је да наручилац дефинише да семафорски уређај мора да задовољава 
услове безбедног функционисања дефинисаног стандардом  EN 12675, EN 50556, EN 50293, 
EN 61508 и да за то тражи адекватне доказе. 

 
Одговор на постављено питање бр. 2: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 3 - У обрасцу структуре цене у позицијама које се односе на возачке и 

пешачке латерне са ЛЕД светлосним изворима потребно је да наручилац дефинише 
пресудне карактеристике истих: 

а) Потребно је дефинисати ефекат фантомског светла. 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 је стандард класа 
5 ( пет).  

б) Потребно је дефинисати класу отпорности на удар-сагласно стандарду ЕН 12368 
отпорност на удар мора бити класа ИР 3.  

ц) Наручилац мора дефинисати да лантерне морају бити непропусне за продор воде 
и прашине, а то значи да и ЛЕД модули морају бити урађени као компактна јединица и 
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херметички затворени. Наручилац није навео који степен ИП заштите односно 
херметичности треба да задовољи ЛЕД модул. Годинама уназад за херметичност и 
компактност ЛЕД модула стандард је ИП 65. Потребно је да наручилац прецизно дефинише. 

д) С обзиром да је циљ сваког наручиоца да набави квалитетну опрему која је у 
складу са наредним ЛЕД технологијама, потребно је да дефинишете још једну битну 
карактеристику ЛЕД модула,а то је да исти имају управљив интезитет осветљеја ( димминг 
функција). 

е) Потребно је да наручилац дефинише интензитет светлости за ЛЕД модуле. Према 
данашњим нормативима ЛЕД модул Ø300 имају више од 400 цд,а самим тим логично да и 
ЛЕД модул Ø210 имају више од 400 цд јер је код њих израженија униформисаност и 
интензитет светла. 

ф) за све карактеристике које дефинише наручилац је дужан да тражи и одговарајуће 
доказе а све у циљу једнакости понуђача 

 
Одговор на постављено питање бр. 3: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 

Питање бр. 4 - С обзиром да ће се на предметним раскрсницама поред радова 
на светлосној саобраћајној сигнализацији изводити и електро радови 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 имају лица са одговарајућим лиценцама: 
470, 450 и 410 јер без одговорних извођача са наведеним лиценцама радови би били 
изведени супротно прописима који регулишу ову област. 

 
Одговор на постављено питање бр. 4: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 

Питање бр. 5 -  У позицији 8 наведено је да се трази возацка лантерна троделна са 
симболом песака. Таква лантерна није у складу са вазецим законом о безбедности 
саобрацаја Рс. 

 
Одговор на постављено питање бр. 5: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 6 -  У висе позиција се наводи да се трази лантерна компактног куциста 

футурлед 3.? 
 
Одговор на постављено питање бр. 6: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 7 - Да ли то знаци да се не могу нудити лантерне направљене из висе 

сегмената какве су тренутно висе од 90% на раскрсницама у Србији. 
 
Одговор на постављено питање бр. 7: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 8 - Ста знаци захтев лантерне отпорне на удар.? Који стандард треба да 

задовоље по питању отпорности? Футурлед 3 није стандард? 
 
Одговор на постављено питање бр. 8: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
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Питање бр. 9 - Коју маx. и коју мин. Снагу треба да имају Лед улосци ? 
 
Одговор на постављено питање бр. 9: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 

Питање бр. 10 - Који је напон напајања лед лантерни? 
 
Одговор на постављено питање бр. 10: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 
Питање бр. 11 - Који фактор ИП треба да задовоље лед лантерне и по ком 

стандарду? 
 
Одговор на постављено питање бр. 11: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 

Питање бр. 12 - Који су сертификати неопходни да би се доказао квалитет понудјених 
лантерни? 

 
Одговор на постављено питање бр. 12: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године. 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ЈН 404-465 
 
 
 


