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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
 

1. Предмет: Питања и захтеви по ЈАВОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА- МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ XIV СРПСКЕ УДАРНЕ 
БРИГАДЕ У 
ЗАЈЕЧАРУ број 475/20 
Увидом у конкурсну документацију установли смо дискриминишуће захтеве, па вас 
молимо да их отклоните: 
На страни 4/28, у оквиру табеле ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РАСВЕТЕ НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА У ЗАЈЕЧАРУ, 
под тачком 10. наводите: Уз понуду доставити атесте акредитованих 
лабараторија за IP, IK заштиту и фотометрију по EN 60 598, EN 13 032 стандардима 
или одговарајуће, са овереним преводом судског тумача на српски језик ако је 
атест на страном језику, важећу акредитацију лабораторије и гаранцију 
произвођача за наведену ставку јавне набавке у трајању од 2 године минимално. 
Исти овај захтев наводите и на страни 14/28, у оквиру Обрасца 2, у табели 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, такође под тачком 10. 
Имајући у виду члан 18. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, сматрамо да захтев 
да се део техничке документације преведе на српски језик и то код овлашћеног 
судског тумача, представља излагање потенцијалних понуђача непотребним 
трошковима, што је у супротности са чланом 9. став 2. ЗЈН. Наручиоцу остаје 
могућност да од изабраног понуђача захтева да преведе документацију за коју 
сматра да је нејасна. 
Такође, сматрамо непримереним захтев да се достави важећа акредитација 
лабораторије, па још и да се преведе, јер тако фаворизујете произвођаче из 
‘’комшилука’’, а одбацујете водеће светске произвођаче, што је у супротности са 
чланом 12.став 1. и 2. ЗЈН. 
Утисак је да сте доста простора посветили небитним стварима како бисте 
фаворизовали произвођача који нуди превазиђене неефикасне светиљке, које са 
35W дају свега 3200 lm, што је у супротности са интересима грађана који пуне 
буџет. 
Зато захтевамо да ове бесмислене наводе избаците и измените Конкурсну 
документацију у складу са тим! 
Требало би да измените Конкурсну документацију и на страни 3/28 где сте, вероватно 
грешком, навели назив: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
ЗА 



РЕКОНСТРУКЦИЈУ РАСВЕТЕ НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА У ЗАЈЕЧАРУ. 
 
 
Одговор на постављено питање:  Поштовани, одлучили смо да прихватимо поједине 
Ваше захтеве у вези са конкурсном документацијом за ЈН 475/20 и извршили смо 
измену конкурсне документације. 
На страницама 4/28 и 15/28 на позицији 10 извршили смо промене и одустали смо од 
овереног превода код судског тумача за атесте на страном језику. 
Такође, исправили смо и грешку коју сте уочили на страни 3/28. 
Што се тиче Вашег утиска да смо доста простора посветили небитним стварима како би 
фаворизовали произвођача који нуди превазиђене неефикасне светиљке, не би се 
сложили са Вама, јер смо техничке спецификације детаљно описали и ускладили са 
реалним потребама на терену. 
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