
Општина Ариље                                                                                                                           

Број 404-70/2019                                                                                                                           

Датум 15.08.2019 

 Одоговори на питања и захтеве за појашњење и изменом конкурсне 

документације у поступку јавне набавке број 404-70/2019- Замена јавне расвете са 

лед сијалицама,  

 
1. Питање:У наслову јавне набавке и у општим подацима наведено је да је предмет 
јавне набавке „Радови на замени јавне расвете са лед сијалицама“. У предмеру 
радова (образац структуре цене)  у колони „Опис заменског Лед извода светлости“ 
наведени су подаци СНАГА СВЕТИЉКЕ и подаци ЛЕД ИСЈАЛИЦА МОРА ДА ИМА 
СИЈАЛИЧНО ГРЛО КАО И ПОСТОЈЕЋА ЖИВИНА СИЈАЛИЦА. 
Нејасно је да ли наручилац постојеће живине сијалице мења са ЛЕД 
светиљкама или са ЛЕД сијалицама?  
Дате су карактеристике и светиљки и сијалица што је направило забуну шта 
наручилац жели да набави.  
Молим појасните и ускалдите предмер са набавком коју желите да спроведете. 
  

Одговор:  Наручилац постојеће сијалице мења са ЛЕД сијалицама. 
У питању је грешка, у конкурсној документацији уместо речи „светиљка/е“ 
треба да стоји реч „сијалица/е“  
 
2. Питање:Наручилц је на страни 8.Конкурсне документације у оквиру додатних 

услова за  учешће у поступку јавне набавке, кадровски капацитет, навео:: Лиценца 

одговорног пројектанта број 450 коју издаје Инжењерска комора Србије (лична 

лиценца)  

Да ли се тражи баш овај број лиценце ? 

Одговор: Да , тражи се лиценца број 450 

3.Питање: Наручилац је на страни 8. Конкурсне документације , у оквиру додатних 

услова за учешће  у поступку јавне набавке, кадровски капацитет,  

Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце чија се 

лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 

издата лиценца није одузета (потврда мора бити важећа у текућој 2018.години, 

односно лиценца мора бити важећа у току саме реализације уговора).  

Да ли се потврда односи на текућу или 2018 годину ? 

Одговор: У питању је техничка грешка.Потврда се односи на 2019 годину. 

4 Питање: Колика је процењена вредност ове јавне набавке? Одлуком о ребалансу 

буџета општине Ариље за ову намену је предвиђено 35,6 милиона динара. Овај 

износ је сасвим довољан да се уместо ЛЕД сијалица уграде ЛЕД светиљке које су 

знатно ефикасније, односно остварују већу уштеду, што је у интересу пореских 

обвезника општине Ариље, нарочито ако имамо у виду да већина постојећих 

светиљки није задовољавајућег квалитета и није у складу са европским стандардима 

који нам куцају на врата. Није економично да се за пар година поново све мења, 

обзиром на животни век и цену ЛЕД сијалица 



Одговор:  Усвајањем буџета oпштине Aриље за ову намену је предвиђено 35 

милиона  динара са ПДВ-ом . У моменту усвајања Буџета није било јасно 

опредељено да ли ће се радити замена сијлица или светиљки.У складу са 

буџетом,проценјена вредност јавне набавке је 29.166.166,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац остаје при опредељењу да се врши замена само сијалица. 
 
5. Питање: Ако понудимо светиљке мање снаге за тражени осветљај по свим 

категоријама, то јест остваримо већу уштеду за општину, да ли ће се то сматрати за 

предност? 

Одговор:У техничком опису дефинисана је минимална и максимална 

снага за сваку позицију. С тога се неће сматрати за предност уколико понуђач 

понуди светиљке мање снаге у оквиру задатог распона. 

6.Питање: На страни 37. Конкурсне документације, у одељку 2.Демонтажно 

монтажни радови, захтевате: Након монтаже треба да постоји остављена могућност 

подешавања положаја сијалице у светиљци.  

Молимо да појасните овај захтев, односно одговорите како је пројектант замислио 

подешавање положаја сијалице, ако имамо у виду да се сијалице постављају у 

постојеће светиљке и постојеће грло? 

Одговор:  Приликом монтаже (завијања) извора светлости, са 

могућношћу подешавања поларног дијаграма, могуће је да извор светлости 

остане у положају таквом да је светлост усмерена нпр. „на горе“. Да би се 

светлост усмерила у жељеном правцу „на доле“, светлећи део треба да има 

могућност ротације у односу на навојну капицу сијалице. 

7.Питање: На страни 37. Конкурсне документације, у одељку 3. Инструмент 

обезбеђења и гаранција, захтевате: Сваки ЛЕД извор светлости треба да има 

ласерски одштампан лого Општине Ариље и серијски број, што представља меру за 

борбу против ненаменске употребе испоручених Лед извора светлости  

Уколико се захтева налепница захтев нема смисла, а уколико се захтева да се лого 

општине Ариље одштампа на свакој светиљци (сијалици), то значи да се оне 

израђују наменски и да се не могу унапред припремити јер потенцијални понуђачи не 

знају да ли ће бити изабрани, а такве светиљке се не би могле користити у другој 

општини. То повлачи да нико не би могао испоштовати наведени рок од 90 дана од 

потписивања уговора, јер треба сачекати да прође рок жалбе па тек пнда поручити 

робу, произвести целу количину, увести робу и тек онда почети са радовима… 

Захтевамо да се овај захтев избаци или да се рок за реализацију уговора продужи на 

бар 120 дана, јер би у супротном само привилеговани понуђач могао да се 

припреми, што је у супротности са начелом конкурентности ЗЈН! 

Одговор:  Сваки ЛЕД извор светлости на подножју балона у делу у ком 

не пролази светлост, треба да има ласерски одштампан серијски број и лого 

Општине Ариље. Испоручилац гаранцију даје на ЛЕД изворе светлости са 

дефинисаним серијским бројевима. Гаранција се признаје након провере 

ласерски уписаног серијског броја на сијалици. 



Наручилац остаје при задатом року од 60 дана јер сматра да је довољан за 
реализацију Уговора. 
 
8. Питање:На страни 42. Конкурсне документације, у оквиру члана 4. Модела 

уговора, кажете: Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору 

изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације сачињених на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и испоручених добара и и јединичних цена из 

усвојене понуде бр._____ од ______ 2018.године, и потписаних од стране стручног 

надзора и одговорног лица Наручиоца.  

Из претходног контекста конкурсне документације се чини да ће бити само окончана 

ситуација јер је рок за реализацију врло кратак, а у овом члану је то нејасно па вас 

молимо да прецизирате. Сем тога треба да исправите годину у истом ставу. 

Одговор: Мења се чл. 4.Модела уговора тако да гласи: 

„Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши у року од 

45 дана од дана овере месечних и окончане ситуације, сачињених на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и испоручених добара и и 

јединичних цена из усвојене понуде бр._____ од ______ 2019 .године, и 

потписаних од стране стручног надзора и одговорног лица Наручиоца“ 

9. Питање: На страни 44. Конкурсне документације, у оквиру члана 10. Модела 

уговора, тражите: 

- да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 10% од годишње вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла.  

Молимо Вас да појасните шта је годишња вредност Уговора или исправите 

конкурсну документацију. 

 Одговор: У члану 10.модела уговора став 1-алинеја 1. брише се реч „годишње“ 

10. У делу конкурсне документације-„ТЕХНИЧКИ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ“ -  

Инструмент обезбеђења и гаранција  речи „Гаранција на испоручену опрему треба 

да је минимум 5 год“ замењују се речима. 

„Гаранција на испоручену опрему треба да је минимум 6 година“ 

 

Ова појашњења и одговори имају се сматрати саставним делом конкурсне 

документације. 

 

Комисија за јавне набавке 


