
РЕПУБЛИКА СРБИЈА: 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број 404-35-6/2019 

Датум: 30.07.2019. године 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

У складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама,Наручиоцу се обратило 

заинтересовано лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за Јавну Набавку број:26/2019 –Израда расвете на шетно – 

бициклистичкој стази Винци – Голубац, деоница 3,назив и ознака из Општег речника 

набавки:-расветна опрема и електричне светиљке-31500000 

 

 

 

  Питање 1 : 

 U predmeru radova zahtevane za LED svetiljke traženo je da imaju stepen zaštite IP 
67. 
Tražena zaštita IP 67 odnosi se na podvodne svetiljke. Svetiljke se montiraju na 
stubove javne rasvete visine 5 metara i iste su namenjene za javnu rasvetu tako da 
se jasno zaključuje da iste nisu za podvodnu montažu. U ovoj oblasti u primeni je 
maksimalna zaštita IP 66 koja je po evropskom standardu. 
Stepen zaptivenosti svetiljke izražava nivo zaštite od prodora čvrstih tela i tečnosti i 
definisan je međunarodnim standardom EN 60598. Oznaka stepena zaptivenosti je 
IP (skraćenica od Ingress Protection) posle čega se navode dve karakteristične cifre. 
Prva cifra ima vrednost od 0 do 6 i predstavlja stepen zaštite od prodora stranih 
čvrstih tela. Druga cifra ima vrednost od 0 do 8 i odnosi se na stepen zaštite od 
prodora tečnosti. Traženi stepen zaštite IP67 odnosi na podvodne svetiljke odnosno 
to je zaštita pri uranjanju (potapanje tokom određenog vremena). 
Republička komisija je u svom Rešenju broj 4-00-389/2019 od 16.05.2019.godine 
usvojila primedbu da stepen zašite za LED svetiljke koje su za javnu rasvetu ne 
može biti veći od IP 66. 
Zahtevamo da izvršite izmenu dokumentacije u delu ove karakteristike. 
 

  Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

     Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења степена заштите светиљке. 

Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне 

документације наведене карактеристике.  

 

  Питање 2 : 

 

U predmeru radova za LED svetiljke naručilac je zahtevao karakteristiku „Radna 
temperatura u opsegu od -40 do +70ᵒS".  Ozbiljni proizvođači LED svetiljki imaju 
generalno većinu unificiranih karakteristika svetiljki ali neke karakteristike koje se 
odnose direktno na tržište odnosno na uslove gde će iste biti montirane i postavljene 
razlikuju se. Postavljeni zahtev od +70 °C je krajnje diskriminatorski s obzirom da 
temperatura čak i u toku dana u Sahari ne prelazi temperaturu od +50°C a da ne 
pominjemo noćne uslove  kada javno osvetljenje radi gde temperatura u Srbiji ne 
prelazi 35°C  ni u najtoplijim letnjim noćima, tako da je ovo bespotrebno visok i 



diskriminišući zahtev. Postavljanjem ovakvog uslova samo što nije stavljena „slika" 
određene svetiljke, što je suprotno odredbama ZJN. Prema tome, da je naručilac 
tražio da svetiljke LED rade po danu a ne po noći i da pri tom budu montirane u 
Sahari  uslov od +70°C bi bio diskriminatorski a kamoli za Golubac i noćne uslove 
rada.  
Zahtevamo da ovaj podatak korigujete u konkursnoj dokumentaciji na primerenih i 
uobičajenih od  ± 40°. 
 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

      Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења предметног услова у 

предмеру радова. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће 

измену конкурсне документације у наведеном услову. 

 

 

  Питање 3 : 

 

Naručilac je u predmeru radova zahtevao da uzorak svetiljke treba da bude 
programiran iz čeka se zaključuje da ponuđači uz svoju ponudu moraju dostaviti 
uzorak iste. Svi proizvođači svetiljke proizvode prema nameni i zahtevima naručilaca 
– korisnika tako da za isu vrstu i tip svetiljke postoji stotine varijanti u odnosu na 
zahtevanu snagu. Konkretno za ovu javnu nabavku traži se svetiljka od 52W čiji bi 
uzorak fabrika morala da uradi namenski samo za potrebe ove javne nabavke. Kako 
je u pitanju javna nabavka male vrednosti a kako ni jedan proizvođač nema na stanju 
stotine varijanti jedne vrste i tipa svetiljke, nelogičan je i neopravdan zahtev 
naručioca za dostavljanje uzorka. Jedino ukoliko već ne postoji proizvođač koji 
unapred ima pripremnjen uzorak za ovu javnu nabavku a što je diskriminatorski i 
suprotno odredbama ZJN.  
Zahtevamo izmenu dokumentacije. 
 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

            Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења предметног услова у 

предмеру радова. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће 

измену конкурсне документације у наведеном услову. 

 

  Питање 4 : 

 

 Da bi mogao pravilno da izvrši stručnu ocenu ponuda i ispoštuje ravnopravnost 
ponuđača u svim fazama postupka, a na šta ga zakon obavezuje, naručilac bi trebao 
i morao da traži dostavljanje kataloške dokumentacije i sertrifikata izdatih od 
akreditovane laboratorije kojima se potvrđuju tražene minimalne karakteristike. 
Zahtevamo da u cilju jednakosti ponuđača izmenite konkursnu dokumentaciju i 
zahtevate dostavljanje dokaza. Naručilac će iz dostavljene dokumentacije i sertifikata 
jasno videti da li ponuđena svetiljka zadovoljava tražene karakteristike a iz uzorka to 
svakako ne može da utvrdi jer naručilac pretpostavljamo nema akreditovanu 
laboratoriju za ispitivanje a svakako da neće slati uzorke na ispitivanje u akreditovane 
laboratorije jer u Srbiji za takva ispitivanja ne postoji akreditovana laboratorija. 
 

 



 

 Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења захтева у предметној 

документацији. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и извршиће измену 

конкурсне документације у наведеном захтеву.  

 

Питање 5 : 

 

  Glavni pokazatelj da su LED svetiljke vrhunskog kvaliteta je ENEC sertifikat. Pod 
ENEC spadaju i IP zaštita i IK zaštita i to je najbolji i najmerodavniji pokazatelj 
kvaliteta svetiljke. ENEC sertifikat nema nikave veze sa Evropskom unijom da li je 
neko član iste ili nije, već ENEC sertifikat sažima sve standarde u jednu celinu, 
sažima i IP zaštitu kao i  IK zaštitu. Drugim rečima, ENEC sertifikat dobijaju svi 
proizvođači koji rade atestiranje svetiljki po Evropskim odnosno Srpskim normama u 
AKREDITOVANIM LABORATORIJAMA! Atesti izdati van akreditovane laboratorije su 
ništavni i nisu merodavan pokazatelj kvaliteta.   
Potrebno je da naručilac izmeni dokumentaciju i zahteva ENEC sertifikat za svetiljke 
ili da pojasni iz kog opravdanog razloga nema tok najbitnijeg dokumenta u opisu 
svetiljke? 
 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Наручилац остаје при прописаној документацији. Наведени сертификат поскупљује 

светиљку најмање за дупли износ. 

 

 

 Питање 6 : 

 

 U tehničkoj specifikaciji i predmeru radova naručilac je naveo značajne karakteristike 
kao što su IP zaštita, IK zaštita, svetlosni fluks i sl. a što je pokazatelj kvaliteta LED 
svetiljke i ukazuje na to da naručilac želi da nabavi što kvalitetnije svetiljke po 
tenderskim uslovima. Međutim, sa druge strane navodeći karakteristiku težine i 
dimenzije svetiljke, koje nemaju nikakvog uticaja na kvalitet iste, naručilac ograničava 
konkurenciju, sužava krug ponuđača i daje sliku samo jednog proizvođača svetiljki i 
to proizvođača/ponuđača koji očito nudi svetiljke čije karakteristike nemaju 
utemeljenost u realnosti. Primera radi, naručilac je naveo da svetiljka treba da ima 
protektor od kaljenog stakla i da ima otpornost na udar IK08. Kaljeno staklo koje 
može da trpi IK08 odnosno staklo potrebne debljine za traženu svetiljku je daleko 
teže nego što se zahteva maksimalna težina kompletne svetiljke koja treba da sadrži 
i sve ostale komponente: kućište, elektronski uređaj itd. Ovo potencijalne ponuđače 
dovodi u zabludu jer sa jedne strane zahtevajući ozbiljne tehničke karakteristike a sa 
druge navodeći nebitne karakteristike po pitanju dimenzije i težine a koje ne 
odgovaraju traženim bitnim karakteristikama odnosno nisu u korelaciji sa istim navodi 
da naručilac upućuje na tzv. „frizirane" kineske svetiljke čija dokumentacija ne prati i 
ne odgovara onom što se u realnosti nudi. Na osnovu očiglednog primera da je samo 
jedna komponenta teža od ukupno tražene težine svetiljke a da su dimenzije daleko 
manje od samog predspojnog elektronskog uređaja koji treba da obezbedi različite 
modove rada, potrebno je da naručilac izmeni dokumentaciju i da ili izbriše 
ograničavajući podatak težine i dimenzije ili da definiše da to budu okvirna težina i 
dimenzije bez ograničavanja maksimalne težine i ograničavanja ±5% definisane 
dimenzije. 



 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Димензије светиљки треба прилагодити траженој снази исте тј. димензије не морају 

да буду ограничавајући фактор. У питању су оквирне тежине и димензије. 

 

 

Питање 7 : 

 

Nejasna je karakteristika koju naručilac navodi za LED svetiljku, a to je „kućište 
svetiljke izrađeno od aluminijuma".  Od kog aluminijuma? Naručilac je morao 
precizno i jasno da navede da li želi profesionalne svetiljke za javno osvetljenje 
izrađene od ekstrudiranog aluminijuma livenog pod pritiskom ili želi svetiljke iz male 
privrede od aluminijumskih šparinga i ploča! Ne definišući tačno od kog aluminijuma 
su svetiljke izrađene naručilac ovakvim načinom ostavlja mogućnost da se ponude 
svetiljke kineske male privrede ili čak domaće, odnosno naručilac je ostavio 
mogućnost dostavljanja „friziranih" papira i dokaza od nekih kvazi laboratorija. 
Tražimo da definišete jasno OD KOG ALUMINIJUMA TREBA DA BUDU IZRAĐENE 
SVETILjKE podsećajući da je to takođe u korelaciji i sa temperaturom i sa 
dimenzijama i sa težinom svetiljke. (Svetiljke napravljene od livenog aluminijuma pod 
pritiskom imaju bolje hlađenje pa samim tim mogu raditi i na +200°C a da im 
karakteristika elektronske opreme bude u okviru Evropskih standarda od -40°C do 
+50°C, svetiljka koja je otpornija na atmosferske uticaje svetiljka koja može da 
zadovolji tražene IP i IK standarde ali naravno svetiljka koja ima i dimenziju i težinu). 
 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

  Од легуре алуминијума ливеног под притиском у пресама одговарајућим за различите 

моделе светиљки од легуре Алуминијума. На пример легура попут AlSiMg7. 

 

Питање 8 : 

 

U dodatnim uslovima kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao minimum jednog 
atestiranog varioca po standardu EN ISO 9606-1 a u dodatnim uslovima tehničkog 
kapaciteta zahtevao je aparat za zavarivanje sa CO2 atestiran po SRPS IEC 60364-
4-41 , SRPS.N.B2. 763 ili odgovarajući.  
Ovakvi zahtevi odnose se na proizvođače stubova i lira a ponuđač koji podnosi 
ponudu ne mora istovremeno biti i proizvođač istih već iste može nabaviti kao gotov 
proizvod. Zakonom o javnim nabavkama propisani su uslovi koje treba da ispuni 
ponuđač a ne proizvođač. Ovakav zahtev naručioca je suprotno zakonu jer kao 
dokaz kvaliteta stuba i lire naručilac može tražiti dostavljanje atesta tako da ne može 
uslovljavati ponuđača da dostavlja dokaze o tehničkom i kadrovskom kapacitetu koji 
se odnose na proizvođača stubova i lira. Zahtevamo izmenu dokumentacija. 
 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Услед техничке грешке дошло је до погрешног навођења додатних услова  у 

предметној документацији. Комисија прихвата примедбе заинтересованог лица и 

извршиће измену конкурсне документације у наведеном условима. 

 

 

 

 



Питање 9 : 

 

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji propisao obrazac – potvrdu o izvršenom 
obilasku lokacije. Obaveštavamo naručioca da je Republička komisija u svojim 
mnogobrojnim rešenjima konstatovala da je obavezan obilazak lokacije  nepotreban i 
diskiminatorski uslov. Zahtevamo da isti izbrišete ili da isti predvidite samo kao 
mogućnost (ne kao i obavezu zainteresovanog lica). S obzirom na to da obilazak 
lokacije nije dodatni uslov, shodno članu 76.ZJN, ne može predstavljati osnov za 
odbacivanje ponude, ujedno, imajući u vidu član 12. stav 2.ZJN, kao i član 9. stav 2. 
koji predviđa obavezu naručioca , da se postupak sprovodi sa što manje utrošaka 
vremena i sredstava, obilazak lokacije ne sme biti obavezujući uslov (posebno jer i 
nije uslov iz članova 75. i 76. ZJN) već mogućnost za one ponuđače kojima je od 
značaja za kreiranje ponude.  
 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Наручилац је на страни 10/40 конкурсне документације навео да „Понуђач који 

конкурише може извршити обилазак локације извођења предметних радова“.Самим 

тим обилазак локације није обавезујући услов за Понуђача.  

 

 

 

                                                               Комисија за јавну набавку број 26/2019 
 


