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Република Србија 
Град Зајечар 
Градска управа града Зајечара 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-465/6 
Датум: 28.12.2019. 
 
 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 изменама документације које сте објавили дана 26.12. у 15:12 
навели сте као доказ кадровског капацитета фотокопију уговора и извод из електронске базе 
података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи 
месецу у коме је објављен позив за подношење понуде. Како је позив за подношење понуда 
објављен у децембру то значи да треба доставити извод за новембар. То је технички 
неизводљиво јер по законским одредбама послодавац је дужан да порезе и доприносе за 
новембар исплати до краја децембра значи може их платити 31.12. Потребно је да доказ 
усладите са законским одредбама. 
 

Питање бр. 2 – као доказ кадровског капацитета у измењеној документацији тражите 
фотокопију уговора и извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије 
(ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење 
понуде. Према месецу објаве позива (децембар) логичан је закључак да треба доставити 
извод за новембар. По закону послодавац порезе и доприносе за претходни месец дужан је 
да плати до краја текућег месеца. Молим или дозволите да буде прихваћен образац за 
месец октобар за који је рок плаћања пореза и доприноси био 30.11. или измените 
документацију. 

 
Одговор на постављена питања бр. 1 и 2: Комисија ће прихватити фотокопије 

одговарајућих образаца за октобар месец 2019. године којим Понуђач доказује са којим 
лицима је засновао радни однос и обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално 
осигурање и зараде. 

 

Питање бр. 3 - као рок предаје наводите 31.12 у јутарњим сатима, а како све 
брзе поште гарантују испоруку до 12:00 понуђачи који су удаљени од седишта 
наручиоца морају већ сутра 27.12. да шаљу понуде, а како сте ви данас објавили 
појањења и измене ТЕХНИЧКИ ЈЕ НЕИЗВОДЉИВО платити порезе и доприносе за 
новембар, прибавити тражени образац и послати на време тендер. 
 

Одговор на постављено питање бр. 3: Рок за подношење понуда остаје исти тј. до 
31.12.2019. године до 8.30 часова, без обзира на начин доставе. Сматрамо да је рок 
примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде. 
 

Питање бр. 4 - ЈН се односи на радове на реконструкцији семафора на већ постојећој 
раскрсници што је и дефинисано предмером потребних радова. Сматрамо да нема законског 
основа да поред наведених, у изменама тендерске документације, лиценцираних   
инжењера тражите и  запосленог грађевинског инжењера са лиценцом 410. Лиценца 410 се 
односи на извођење грађевинских радова на објектима високоградње и нискоградње .  Овде 
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имамо реконструкцију саобраћајне сигнализације, а не изградња нове комплетне раскрснице  
где је потребан грађевинац. 

 
Одговор на постављено питање бр. 4: Наручилац сматра да и приликом 

реконструкције раскрснице има грађевинских радоа. Нпр. калоте је потребно уградити у 
бетонски темељ на најбезбеднији начин сходно прописима. 
 

Питање бр. 5 -  У обрасцу структуре цена ражи се цена привременог извезивања 
система за евиденцију саобраћајних прекршаја проласка возила кроз црвено, поново 
повезивање, подешавање и пуштање система у рад. 

Потребно је:  
- да наведете  о ком типу система се ради , призводјач и тачна ознака. 
- Која је фирма инсталирала поменути систем  . 
- Да ли је систем у гарантном року? 
С обзиром да се овде ради о озбиљном и скупом систему који је повезан са 

полицијом и има одговарајуће законске нормативе јел омогућава директну наплату казни 
грађанима није могуће да било која фирма деинсталира, повезује и подешава инсталирани 
систем ако није обучена и  овлашћена  од  испоручиоца  поменутих уређаја. 

Зато је потребно да написете о ком се систему ради како би смо контактирали фирму 
која је монтирала систем  и затражимо  од њих понуду за наведене радове у 

тендерској док.   
Имајте у виду време потребно за ове информације када одређујете време доставе 

документације собзиром на престојеће празнике нова година и божић јер многи не раде. 
 
Одговор на постављено питање бр. 5: Поменути систем инсталирало је предузеће 

“MACCHINA SECURITY“ д.о.о. са седиштем у Београду у улици Милентија Поповића бр. 
6/6/а606, ПИБ 102704261, матични број 17459554, на основу уговора о јавној набавци радова 
на проширењу интегрисаног система заштите (изградње система видео надзора) бр. 404-
71/2018. Детаљни опис система можете наћи на странама 3-7 у предмеру и предрачуну 
конкурсне документације за поменуту набавку која је објављена на Порталу јавних набавки и 
нашем веб сајту1. 

 
Питање бр. 6 -  У додатним условима се захтева да понуђач уз референтну листу  

доставља и потписане обрсце потврда  раније реализованих уговора. 
У тендерској документацији није наведен образац поменуте потврде. 
Потребно је да додате и образац тражене потврде . 
 
Одговор на постављено питање бр. 6: С обзиром да је реч о јавној набавци мале 

вредности, Понуђач може испуњеност обавезних и додатних услова да потврди ИЗЈАВОМ 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 4 на страни 24/35 I измене 
конкурсне документације). 

С обзиром да конкрусном документацијом није дефинисан конкретан образац потврде 
о успешној реализацији раније закључених уговора оне могу бити издате од стране других 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће 
елементе: назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

                                            
1 http://www.zajecar.info/tenderi/453-javna-nabavka-br-404-71-javna-nabavka-radova-na-prosirenju-
integrisanog-sistema-zastitedogradnjlja-sistema-video-nadzora  

http://www.zajecar.info/tenderi/453-javna-nabavka-br-404-71-javna-nabavka-radova-na-prosirenju-integrisanog-sistema-zastitedogradnjlja-sistema-video-nadzora
http://www.zajecar.info/tenderi/453-javna-nabavka-br-404-71-javna-nabavka-radova-na-prosirenju-integrisanog-sistema-zastitedogradnjlja-sistema-video-nadzora


Страна 3 од 3 
 

- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица наручиоца. 
 
Питање бр. 7 - Измнена документације у смислу дефинисања следећих   техничких 

карактеристика лантерна, као што је захтев за ефекат фантомског светла класа 5. За ЛЕД 
модуле смањује конкурентност учествовања на вашем тендеру и доводи у повлашћен 
положај само неколико произвођача. Имамо поуздан податак да је 90% ЛЕД семафора у 
Београду и Србији ради са са фантом класе 3. и не угрожавају саобраћај. Предлажемо да у 
том смислу измените документацију и ставите ефекат фантомског светла мин класа3. Ко 
понуди вишу класу неће бити одбијен. 

 
Одговор на постављено питање бр. 7: I Изменом конкурсне документације број 404-

465/4 од 26.12.2019. године на страни 20/35 код Напомене односно описа карактеристика за 
семафорксе уређаје и лантерне у 3. ставци стоји „ефекат фантомског светла треба 
задовољити минимално класу 3“. 

 
Питање бр. 8 - У обрасцу структуре цена  поз.3Б  тражи се испорука софтвера за 

даљинско управљање. 
Молимо дајте прецизније податке у захтеву шта све треба понудити пошто само цена 

софтвера и опрема за њега  може да превазиђе цену комплетне реконструкције ове 
раскрснице. 

   Молимо дајте податке о броју раскрсница којим ће софтвер за даљински надзор да 
управља, о инсталираним кнтролерима на тим раскрсницам , где ће бити смештен ситем за 
управљање, какав је начин повезивања са центром за надзор и остали потребни подаци. 

 
Одговор на постављено питање бр. 8: 
Софтвер који се тражи и који треба да поседује семафорски уређај служиће сервисној 

служби да прати семафорске сигнале и процењује излаз на терен. 
Ради се о само једној раскрcници. 
Начин повезивања са центром за надзор је GPR i GPRS путем мобилне телефоније. 
Није одређено где ће бити систем за управљање надзорног центра, највероватније у 

просторијама Градске управе Зајечар која се налази на углу улица предметне раскрснице. 
Систем за управљање је формиран да обавља надзор путем бежичних комуникација. 
Инсталирани контролери су микропроцесорски семафорски уређаји контроле у 

модуларној изведби. 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ЈН 404-465 
 
 
 


