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Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
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       С о м б о р  
 

 
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 27.08.2018. 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:  

У техничким спецификацијама наручилац је тражио фотометријске прорачуне који 
морају бити оверени од стране одговорног пројектанта лиценца 350. Фотометријске 
прорачуне и осталу документацију везану за светиљке даје произвођач светиљки па је 
логично да фотометријски прорачуни буду оверени од стране произвођача и њиховог 
пројектанта.  
Потребно је да наручилац појасни овај захтев. 

       
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
За тражене светиљке су дати неопходни параметри за прорачун фотометријских 
карактеристика светиљке. Наведени прорачун по класификацији инжењерске коморе 
Србије може да обавља лице са лиценцом бр.350. Прорачуни могу бити оверени од 
стране произвођача и њиховог пројектанта који поседује лиценцу 350.  
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  

У додатним условима кадровског капацитета тражено је једно лице са лиценцом 350 и 
једно лице са лиценцом 450.  
Како лице које има лиценцу 350 има и лиценцу 450 па је потребно да појасните да 
ли једно лице које поседује обе лиценце (и 350 и 450) испуњава захтевани услов? 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2. 
Ако једно лице  поседује обе лиценце (и 350 и 450) понуђач испуњава захтевани услов.       
ПИТАЊЕ бр. 3:  

У предмеру радова нема израде пројекта па је нејасан захтев наручиоца за лиценцом 350 
јер се додатни услови одређују имајући у виду предмет јавне набавке. Наручилац је 
дужан да сваки постављени услов образложи и учини извесним оправданост 
присуства сваког додатног услова који прописује.        

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3. 
За тражене светиљке су дати неопходни параметри за прорачун фотометријских 



карактеристика светиљке. Наведени прорачун по класификацији инжењерске коморе 
Србије може да обавља лице са лиценцом бр.350.       

ПИТАЊЕ бр. 4:  
У додатним условима кадровског капацитета тражена су минимум 3 лица КВ 
електричара. Нејасан је захтев наручиоца јер ако се уско гледа образовање онда су за 
извршење предмета набавке квалификованији електромонтери и електроинсталатери. 
Међутим, ако наручилац хоће да испоштује одредбе ЗЈН и омогући што већу 
конкуренцију онда треба да дозволи да радници електро струке трећи и четврти степен 
стручне спреме који су потпуно квалификовани за извршење предмета јавне набавке 
испуне овај услов. Потребно је да наручилац измени додатни услов јер уско 
дефинисање кадрова са „КВ електричар“ је ограничавајуће из образложених 
разлога. 

       
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4. 
На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.         

ПИТАЊЕ бр. 5:  
У додатним појашњењима наручилац је навео термин када може да се изврши увид у 
пројекат. Да ли је увид у пројекат обавезан или је само предвиђен као могућност? (У 
складу са ЗЈН и према ставовима Републичке комисије за заштиту права увид у 
пројекат и обилазак локације не може бити услов за учествовање у поступку јавне 
набавке већ може бити предвиђен само као могућност за оне понуђаче који желе да 
обиђу локацију и изврше увид). 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5. 
Пажљивим читањем конкурсне документације можете приметити да Наручилац није 
условио да се мора вршити увид у пројекат  нити обилазак локације. Уколико 
потенцијални извођач жели, може извршити  увид у пројектну документацију уз 
претходну најаву и договор око термина. 

ПИТАЊЕ бр. 6:  
Уколико понуђачи не захтевају аванс да ли је потребно достављати писмо о 
намерама банке за повраћај авансног плаћања? Наручилац у документацији није 
прецизирао а логично је ако се не тражи аванс да није потребно наведено писмо банке. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.6. 

Понуђач који не захтева аванс није у обавези да доствља уз понуду писмо о намерама 
банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

 ПИТАЊЕ бр. 7:  
У спецификацији радова која почиње на страни 5. конкурсне документације дати су 
подаци које треба задовољити, за свки тип светиљке. Молимо Вас да појасните о којим се 
то улазним параметрима ради.  Наиме, тражите да се задовољи осветљеност, између 
осталог дат је податак  „минималној вредности максималног осветљења“ за 5 типова. 
Скрећемо Вам пажњу да претходно споменути параметар није релевантан у техници 
осветљења. Исто тако скрећемо Вам пажњу да се мора дефинисати светлотехничка класа 
саобраћајница за које се ради фотометријски прорачун (М1 до М6). У складу са свиме 
напред наведеним молимо Вас да измените конкурсну документацију.       
 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.7. 

Техничка документација коју поседујемо је класификовала улице. Класификација је 
извршена у складу са ИЕЦ 115 препорукама и ЕН-13201-2015. Нисмо задовољни са 



постигнутом количином осветљења већ смо тражили већу осветљеност. Стандард не 
забрањује већу осветљеност, само прописује најмању. Да би омогућили већу 
конкуренцију дати су неопходни параметри за прорачун у софтверима за израчунавање 
осветљења.  Дате су минималне вредности да би понуђач могао да понуди и већу 
вредност лукса. 
Документацију можемо допунити са класом улице али нећемо прихватити смањење 
осветљености.  

 Апатински пут М3 
 Максима Горгог М4 
 Арсенија Чарнојевића М4 
 Белог голуба је некатегоризована 
 Владике Николаја М6 
 Фрање Рачког М6 
 Преостале улице које су објављене су некатегоризоване        

ПИТАЊЕ бр. 8:  
Молимо Вас да допуните конкурсну документацију са податком о броју стубова за 
сваку улицу за коју сте навели само број светиљки које се мењају. Податак је потребан 
да би се утврдило на основу ког критеријума би се одређивала средња осветљеност 
мерењем. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.8. 
Укупан број стубова је 69 (М.Горког 12, А.Чарнојевића 13,Белог голуба 4, апатински пут 
23,Владике Николаја 12 и Фрање Рачког 5). 
На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
Прорачун осветљења  који понуђач прилаже за наведену светиљку даје податак о 
количини осветљења у тачкама које припадају наведеном простору Мерењeм на терену 
у тим тачкама се морају добити вредности из приложеног прорачуна. 
ПИТАЊЕ бр. 9:  

На стр.25,26,27 и 28 конкурсне документације каже се „радни напон:100-240 V AC“. 
Сматрамо да овакав захтев нема смисла је је напон од 230 V AC стандардизован за 
Европу. Минимални напон од 100 V је мањи од 44% номиналног мрежног напона, што 
представња претереано ниску вредност. Чак и у случају великог пада напона, сматрамо 
да прикључни напон у опсегу 210-240 V AC у потпуности задовољава, па Вас сходно 
томе молимо да измените конкурсну документацију. 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.9. 
Техничка документација коју поседујемо обрађује проблематику јавног осветљења на 
целој територији града. Стварне напонске прилике нарочито током зимског периода 
нису адекватне. Обзиром да ЛЕД светиљка поседује компоненте које су осетљиве на 
варирање напона одабран је опсег радног напона који пружа већу заштиту на варијације 
напона. Стандард који сте навели нас обавезује да не можемо користити мањи опсег 
радног напона од опсега 210-240В али нас не обавезује да не можемо тражити већи 
опсег номиналног радног напона.  

 
 

ГРАД СОМБОР 
Комисија за спровођење 

поступка јавне набавке 
број 404-148/2018-VIII 

 


