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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке  добара – 404-148/2018-VIII  
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД 
СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ) за коју је Позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
08.08.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 22.08.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  

Na strani 4 konkursne dokumentacije traži se da svaki zainterseovani ponuđač dostavi po jedan 
uzorak od svakog nuđenog tipa svetiljke radi provere proračuna osvetljenosti. Molim Vas da 
date objašnjenje kako će se takva provera vršiti samo sa po jednom svetiljkom. 

 
       

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију и у 
конкурсној документацији на страни 4 текст треба да гласи: 

„Понуђач је у обавези да достави фајлове (матрице) за прорачун на УСБ флеш меморији, због 
провере прорачуна осветљености. 
Понуђач је дужан да уз понуди достави узорак светиљке, од сваког понуђеног типа по један 
комада, због провере расположивог простора за евентуалну уградњу модула за даљинско 
управљање.“ 
           
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  

Molimo Vas da kao dopunu dokumentacije obajavite projektnu dokumentaciju na osnovu koje je 
raspisana javna nabavka ili dozvolite uvid u istu i da odredite kada je to moguće. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2. 

Документација ће бити на увиду  у понедељак 27.08.2018  у 8.00 часова у канцеларији бр. 221 
зграда Градске управе Града Сомбора, трг цара Уроша бр.1., ако овај термин не одговара 
можете путем мејла најавити и договорити други термин. 



       
 

ПИТАЊЕ бр. 3:  

U poziciji 11 predmera radova na strani 29, predviđeno je da se izvrši demontaža postojeće 
„automatike za upravljanje". Molimo vas da navedete koje je postojeće upravljanje i od kojih se 
elemenata sastoji. 

 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3. 

      Постојеће управљање је аналогни луксомат (форел). Састоји се из кућишта са 
аутоматиком и сонде са кабелом. 
       
 ПИТАЊЕ бр. 4:  

Na str. 25, 26, 27 i 28 konkursne dokumentacije kaže se: "Dimenzije proizvoda: Minimalno ". U 
dosadašnjoj praksi nismo naišli na zahtev da naručilac definiše minimalne dimenzije svetiljki. Ako 
uopšte definiše dimenzije, onda su to maksimalne, koje su proistekle iz statičkih proračuna stubova sa 
svetiljkama. Molimo vas da dostavite statičke proračune na osnovu kojih ste odredili dimenzije svetiljki. 

 
       

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4. 
 На основу постављеног питања врши се појашњење и измена конкурсне документације: 
  
на страни 25 гласи: 
-  минимално 861 mm * 447 mm * 153 mm  текст  треба да гласи  „приближно 861 mm * 447 
mm * 153 mm“ и максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.  
 
на страни 26 гласи: 
-  минимално 861 mm * 447 mm * 153 mm  текст  треба да гласи  „приближно 861 mm * 447 
mm * 153 mm“ и  максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.  
на страни 27 гласи: 
-  минимално 726 mm * 357 mm * 127 mm  текст  треба да гласи  „приближно 726 mm * 357 
mm * 127mm“ и  максимално 870 mm * 500 mm * 180 mm.  
- на страни 28 гласи: 
-  минимално 614 mm * 224 mm * 135 mm  текст  треба да гласи  „приближно 614 mm * 224 
mm * 135 mm“ и  максимално 650 mm * 250 mm * 150 mm.  
           
 
ПИТАЊЕ бр. 5:  

Na str. 6 ste definisali svetiljku snage 90W i i tražite odgovarajući fotometrijski proračun prema 
geometriji ulice Solunskih boraca, u kojoj ste predvideli njihovu montažu. U specifikaciji opreme 
koju treba ponuditi ne postoji svetiljka snage 90W. Molimo vas da objasnite o čemu se radi. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5. 
   Техничка документација коју поседује Град Сомбор обрађује проблематику замене 
светиљки на територији целог града. Техничка спецификација садржи карактеристике 
светљке 90 W али наведена улица због недостатка материјалних средастава није 



обухваћена са предмером радова, стога се из спецификације радова бришу све 
карактеристике светиљке 90 W. 

    
 

ПИТАЊЕ бр. 6:  
Na str. 7 ste definisali svetiljku snage 55W i i tražite odgovarajući fotometrijski proračun prema 
geometriji ulica Vladike Nikolaja i Franje Račkog, u kojim ste predvideli njihovu montažu. U 
specifikaciji opreme koju treba ponuditi ne postoji svetiljka snage 55W. Molimo vas da objasnite o 
čemu se radi. 

 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.6. 
 
На основу постављеног питања Наручилац ће изменити  конкурсну документацију на страни 7 и 
треба да гласи:  
Светиљке снаге 60 W које се монтирају у улицама: 

1. Владике Николаја целом дужином. Монтира се 12 светиљки.  
2. Фрање Рачког целом дужином. Монтира се 5 (пет) светиљки. 
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