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ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Датум: 02.08.2019. 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 : 
  Obzirom da je naručilac navedenom referentnom svetiljkom i njenim opisom U SVEMU ODSTUPIO 
OD SVIH PROJEKTOVANIH FAZA OVOG kao i od SVIH DO SADA IZVEDENIH FAZA OVOG OBJEKTA, 
pitamo naručioca da li je svestan činjenice da je navedena svetiljka ULIČNA svetiljka namenjena za 
osvetljenje saobradajnica sa stubova vede visine, a ne URBANA svetiljka namenjena za osvetljenje 
šetno-biciklističkih staza i drugih urbanih površina namenjenih prisustvu pešaka ili biciklističkog 
saobradaja? 

 
 

  Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

        Наручилац дефинише стандарде,квалитет и техничке каракеристике светиљки и 

сматра да тражена светиљка задовољава захтеве предметне набавке. 

 

  Питање 2 : 

 
Da li je naručilac siguran u svoju odluku da u vizuelnom, tehničkom i svakom smislu želi da naruši i 
naruži objekat na čijoj realizaciji postojano radi ved dugi niz godina? 
 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

           Наручилац дефинише стандарде,квалитет и техничке каракеристике светиљки и 

сматра да тражена светиљка задовољава захтеве предметне набавке. 

 

 

  Питање 3 : 

 
 Dokumentacija je ostala neusaglašena u delu definisanja stepena zaštite svetiljke jer je izmenom 
definisan stepen zaštite kompletne svetiljke IP66, a zatim se zahteva stepen zaštite napajanja 
svetiljke IP67, što je neusaglašeno sa zahtevanim stepenom zaštite za kompletnu svetiljku jer 
napajanje svetiljke spada pod kompletni svetiljku, osim ako nije planirano da navedeni i ciljani 
proizvođač svetiljke isporuči odvojene predspojne uređaje izvan svetiljke što bi tek bio presedan za 
funkcionalno javno osvetljenje i stubove visine 5m 

 

 

 



Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

         Наручилац ће извршити измену документације  према наведеној примедби.    

 

  Питање 4 : 

 
Ponovljeni zahtev za dimenzijama svetiljke, bez obzira na dodatak dozvoljenog odstupanja, ponovo 
diskriminiše potencijalne ponuđače koji čak imaju i ENEC sertifikate za svoje proizvode, za razliku od 
proizvođača kojeg naručilac brutalno preferira. Molimo Vas da izbacite bilo kakve zahteve po pitanju 
dimenzija i težine svetiljki jer nemaju nikakvog uticaja na kvalitet bududeg osvetljenja ovog objekta. 

 

 Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

         Наручилац је одговорио да су димензије светиљке оквирне. Максимална тежина 

износи 5,5кг због оптерећења стубова и носача светиљки. Минимални простор за ПЦБ 

плочу са ЛЕД диодама и минимални простор за напајање светиљки дефинисани су јер 

наручилац жели да након истека гарантног периода у светиљке може да угради 

компоненте што већег броја произвођача а све у циљу јефтинијег одржавања истих. 

 

Питање 5 : 

 
  Vezano za pitanje i odgovor naručioca vezano za ENEC sertifikat da to duplo poskupljuje svetiljku, iz 
našeg isukstva, uz izvinjenje, moramo da Vam ukažemo da ovakav odgovor zaista nikada i nigde nije 
dat na ovo krucijalno pitanje dokaza kvaliteta kako proizvoda tako i samog proizvođača opreme. 
ENEC sertifikat je dokaz naručiocu da proizvođač i njegov proizvod poštuju i ispunjavaju određene 
procedure i normative koji bi trebalo da budu imperativ za naručioca. Naručilac kaže da je zbog ENEC 
sertifikata svetiljka duplo skuplja – ovakva korelacija nema dodirnih tačaka sa praksom, jer svetiljka 
sa ENEC sertifikatom može biti skuplja od neke druge svetiljke bez ENEC sertifikata, ali ne zbog ENEC 
sertifikata ved zbog kvaliteta njenih komponenti i kvaliteta svetiljke kao celine što ENEC sertifikat i 
dokazuje. Sa druge strane, svetiljka sa ENEC sertifikatom uopšte ne mora biti skuplja od svetiljke bez 
ENEC sertifikata, pa tako ni od preferirane svetiljke u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zato molimo 
naručioca da se još jednom izjasni da li je, u interesu naručioca, obavezan ENEC sertifikat ili u interesu 
preferiranog proizvođača ENEC sertifikat nije obavezan, jer ga isti ne posetuje, ne za opisanu svetiljku 
nego verovatno za bilo koju drugu svetiljku. 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

     Наручилац је већ одговорио на ово питање. Потенцијални понуђачи не одређују 

стандард већ то дефинише Наручилац 

 

 Питање 6 : 

 
    Zašto se u jednom svetlo-tehničkom projektu, u kojem je osnovni cilj OSVETLJENJE šetno-
biciklističke staze, ni jednom rečju ne pominju svetlo-tehnički zahtevi koje preferirana svetiljka treba 
da ispuni? Zašto naručilac nije dao podatke o profilu šetno-biciklističke staze za koju uz ponudu treba 
dostaviti fotometrisjki proračun i tako dodatno dokazati da de ponuđena svetiljka nastaviti 
kontinuirani niz osvetljaja iz ved izvedenih faza ovog objekta? 

 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Потенцијални понуђач може извршити увид у техничку документацију ако то жели. 

 

 

 

 



Питање 7 : 

 
  Na osnovu čega je naručilac definisao svetiljku instalisane snage 52W i fluksa 5600lm? Ove podatke 
definiše projekat i fotometrijski proračun, a ova vrsta svetiljke se ne nalazi u projektovanim fazama 
ovog objekta, kao ni u prethodno izvedenim fazama ovog objekta. 

 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

      Наручилац сматра да тражена светиљка задовољава захтев предметне набавке и 

остаје при дефиницији. 

 

Питање 8 : 

 
I pored dobro postavljenog i obrazloženog pitanja nekog od zainteresovanih ponuđača vezano za 
temperaturni opseg rada svetiljke, naručilac je ponovo izneo zahtev koji nije adekvatan lokaciji 
ugradnje svetiljki – iznet je zahtev od -35 do +50 stepeni. Molimo naručioca da pogleda kataloge 
renomiranih proizvođača prisutnih na našem tržištu, sa podacima na ovu temu (Filips, Schreder, 
Thorn, Disano…) i tamo de uglavnom kao tipski podatak pronadi minimalni temperaturni opseg od -25 
do +35 stepeni i zato molimo naručioca da usvoji ove podatke kao minimalni temperaturni opseg. 
Kao obrazloženje zahteva, ponovidemo i iznete činjenice u prethodnom pitanju – temperature 
opsega se odnose na temperature u vreme rada svetiljki, a to su nodni uslovi. Postoje jasne evidencije 
tih uslova na našim prostorima i jasno je da je nodna temperatura retko kada ispod -25 stepeni kao i 
nikada iznad +35 stepeni, naročito uz Dunav na toj lokaciji. Takođe, minimalni opseg ne znači da 
svetiljke nede raditi i na nižim i višim temperaturama, a ovde se opet vradamo na pomenuti ENEC 
sertifikat jer u svakom ENEC sertifikatu bude naveden i provereni i verifikovani temperaturni opseg 
rada svetiljke. 

 

Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

     Наручилац остаје при наведеном захтеву. 

 

 

Питање 9 : 

 

 Napominjemo naručiocu da odabrana temperatura boje svetlosti 4000K NIJE U SKLADU sa 
postojedim izvedenim fazama ovog objekta, gde su ugrađene svetiljke sa sijalicama natrijum visokog 
pritiska, tako da bi izbor temperature boje svetlosti 3000K bio približniji i primereniji. 

 
Комисија наручиоца на постављено питање даје следећи одговор: 

    Наручилац остаје при наведеном захтеву. 

 

 

 

                                                               Комисија за јавну набавку број 26/2019 
 


