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Општина Бајина Башта 

Општинска управа 

Комисија за јавну набавку 

мале вредности бр. Р MВ 01/17 

Број: 404-12-7/2017 

Датум: 21.03.2017. године 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности бр. Р МВ 01/17 

образована Решењем од стране Наручиоца општинске управе Бајина Башта, даје: 

 

 

Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале редности бр. Р МВ 01/17 – 

РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОРИ) 
 

Питање број 1: 

Поштовани, у складу са чланом 63. ЗЈН потребно је да нам у циљу припремања исправне 

понуде за  ЈН Р МВ 01/17 – РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОР)- 

појасните следеће и указујемо на уочене недостатке: 

1. У обрасцу структурне цене у позицији 2.10 „Испорука и монтажа контролера...“ није 

дефинисана конфигурација контролера. 

2. У обрасцу структурне цене у позицији 2.13 „Испорука и монтажа звучних 

сигнала...“ није јасно дефинисан звучни сигнал за пешаке (који, за коју потребу, 

начин и услови када ради, итд..). 

3. У обрасцу структурне цене у позицији 2.15 „Испорука и монтажа разводног 

ормана...“  није јасно дефинисан разводни орман (метални или од пластичних маса, са 

постољем или без, троделни-дводелни или једноделни, итд ...). 

4. У обрасцу структурне цене у позицији 2.3 „Набавка, испорука и уградња новог равног 

стуба...“ није дефинисана заштита стуба (фарбан или цинкован). 

 

Одговори на питање бр. 1: 

 

1. Контролер треба да задовољи услове за рад 8 возачких група, 16 пешачких група и 

четири условна сигнала. 

 

2. Звучни сигнал се оглашава у време када је укључен зелени пешачки сигнал. 

 

3. Разводни орман треба да буде дводелни за уградњу бројила за потрошњу ел.енергије. 

 

4. Стубови су фарбани што се види из предмера. 
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Питање број 2: 

Поштовани, у складу са чланом 63. ЗЈН потребно је да нам у циљу припремања исправне 

понуде за  ЈН Р МВ 01/17 – РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОР)- 

појасните следеће и указујемо на уочене недостатке: 

Наручилац у тендерској документацији нигде није предвидео достављање Атеста за 

семафорску опрему ( за контролере, латерне и лед модуле). С обзиром да је предмет јавне 

набавке „Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације...“ од пресудне 

важности је да Наручиоцу буде испоручена и монтирана семафорска опрема која је у 

складу са законом, која је атестирана и задовољава све захтеве у погледу безбедности 

саобраћаја. Опрема која треба да буде испоручена и монтирана директно утиче на 

безбедност у саобраћају, од њене поузданости зависе животи учесника у саобраћају. 

Опрема која не задовољава стандарде ЕН 12675 (контролери саобраћајних сигнала –

 захтеви функционалне безбедности), ЕН 50556:2011 (одобрење за Сигнални систем за 

друмски саобраћај) и ЕН 12368:2006 (опрема за управљањем саобраћаја-Латерне и Лед 

модули) није опрема која сме да се нађе у јавном саобрађају. 

Из горе поменутих разлога указујемо на недостатке и постављамо питање: „Да ли 

потенцијални понуђачи треба да доставе АТЕСТ за опрему ЕН 12675, ЕН 50556 и ЕН 

12368“? 

 

Одговори на питање бр. 2: 

 

У складу са Законом, општим условима Конкурсне документације и потписивањем 

Уговора који проистиче из исте атести и сертификати за испоручену и уграђену опрему су 

обавезни. 

 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавне набавке можете 

преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.  

Адресе су: http://portal.ujn.gov.rs/   и  www.bajinabasta.rs  

 

Питање број 3: 

 

Приметили смо да се на Конкурсној документацији бр. ЈН Р МВ 01/17, не налазе Менична 

овлашћења. Да ли ће те их накнадно доставити? 

 

Одговор на питање број 3: 

 

Менично овлашћење понуђачи достављају на обрасцу који сами припреме. 

 

Напомена: Комисија за Јавну набавку мале вредности бр. Р МВ 01/17 – 

РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА 

РАСКРСНИЦАМА УЛИЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ (СЕМАФОРИ) је сагласна да ови 

одговори на питања не захтевају Измену и допуну конкурсне документације.  

 

У Бајиној Башти, 

Дана 21.03.2017. године 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку бр. Р МВ 01/17 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bajinabasta.rs/

