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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 80/18, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

Питање 1: Да ли се инсистира на уградњи инвертора? Сматрамо да инвертор 

није потребан пошто би све радило на напону 12VDC, а тиме би се и степен 

безбедности повећао. 

 

Одговор 1: Пројектом је предвиђено типско Соларно аутобуско стајалиште, које 

поред наведених елемената има и могућности надоградње других система који би се по 

потреби доградили у будућности. Ограничавањем радног напона на 12V DC (без 

инвертора), ограничило би могућности надоградње и коришћења других 

информационих, сензорских и енергетских система, које је предвиђено пројектованим 

Соларним аутобуским стајалиштем.  

 

Питање 2: Где је предвиђено да се шаљу и ко сервисира позиве који стижу 

преко система за аутоматско позивање приликом вандалског понашања и позива за 

помоћ? 

 

Одговор 2: Предвиђа се да се информације путем мобилне мреже или интернета 

шаљу на унапред дефинисане телефонске бројеве, као слика, текстуална порука или 

директан телефонски позив. Сервисирање ових информација није предмет понуде. 

 

Питање 3: Да ли је предвиђено да се чувају записи са видео надзора? Ако је 

потребно, за колико дана уназад се чувају? Колика је резолуција камера? 

 

Одговор 3: Предвиђено је да се видео записи чувају 15 дана. Камера треба да 

буде минимум 2 мегапиксела или већа. 

 

Питање 4: Референце: да ли је прихватљиво да је уместо 3 реализована 

стајалишта са соларним напајањем, wi-fi опремом, пуњачима за мобилне уређаје  и 

видео надзором понуђач реализовао 2 таква стајалишта и 1 паметну клупу са соларним 

напајањем, интерактивним монитором, wi-fi опремом, пуњачима за мобилне уређаје, 

без видео надзора? Ради се о сличном типу производа по саставу конструкције и 

функционалностима траженим као референца, чак је додатно уграђен и интеактивни 

монитор. 



 

Одговор 4: Паметна соларна клупа није предмет ове набавке, и не може се 

сматрати као прихватљива референца која је еквивалентна уградњи пројектованог 

соларног аутобуског стајалишта који је предмет јавне набавке. Соларно аутобуско 

стајалиште има примарну функцију које се односи на безбедност у саобраћају - 

захтеваним осветљењем стајалишта (што је главни циљ јавне набавке). Клупа 

преставља необавезни парковски мобилијар и нема функцију у безбедности саобраћаја. 

Соларно стајалиште је енергетски објекат са преко 1.000 Wp, панела инсталисане снаге, 

клупа је вишеструко мања. Соларно аутобуско стајалиште је конструкцијски много 

захтевније и комплексније поред заштите путника од кише и ветра, имају инверторске 

претвараче који омогућују напајање великог броја система, који се испоручују у склопу 

њега или се надограђују у перспективи, а који ће имати за циљ повећање безбедности 

учесника у саобраћају. Соларно аутобуско стајалиште захтева и обучене фирме са 

искуством постављања, јер се радови изводе на саобраћајним површинама, непосредно 

поред коловоза. 
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