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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈН 08/19 

 

Питање 1: 

У члану 19. Конкурсне документације наводи се „Величина екрана 6“ до 8“ 

(инча).“ Да ли је могуће да величина екрана буде мања? 

 

Одговор: 

У циљу проширења уређаја које превозник може да набави прихвата се 

примедба и извршиће се измена конкурсне документације. 

 

 

Питање 2: 

У члану 19. Конкурсне документације наводи се “Bluetooth модул 4.2 или бржи.“ 
Да ли брзина Bluetooth-а може бити мања? 
 

Одговор: 

У циљу проширења уређаја које превозник може да набави прихвата се 

примедба и извршиће се измена конкурсне документације. 

 

 

 

Питање 3: 

У члану 22. Конкурсне документације наводи се „Такође, сензори за бројање 

путника морају бити сертификовани према важећем UN стандарду за опрему у 

возилима ECE 10 R04 (или накнадне ревизије), за шта је неопходно приложити 

сертификат од стране нострификованог сертификационог тела;“ С обзиром да  

регулатива Европске Уније за R04 нема конкретне везе са бројањем путника, да 

ли је могуће понудити бројаче путника који немају овај R04 стандард већ само 

R10? 

 

Одговор: 

Услед очигледне техничке грешке јер се наведени стандард у Конкурсној 

документацији односи на " Јединствене одредбе које се односе на одобравање 
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уређаја за осветљење задњих регистарских таблица возила на моторни погон и 

њихових приколица" прихвата се примедба и извршиће се измена конкурсне 

документације. 

 

 

 

   Комисија за јавну набавку 


