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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

Poštovani,molim vas da nam date pojašnjenja na sledeća pitanja a u vezi sa JN 
1.1.11 Nabavka led svetiljki i sistema zanadzor i upravljanje za ulično osvetljenje 
grada Kraljeva.
Pitanje br 1: Po kom domaćem ili međunarodnom standardu se zahteva IK09 za 
svetiljke koje se koriste za javno i urbano osvetljenje ? Smatramo da se na ovaj 
način favorizuje jedan proizvođač što naravno nije u skladu sa zakonom o Javnim 
nabavkama Republike Srbije.
Obrazloženje pitanja: IK09 odnosi se na otpornost kada bi se bacio objekat mase 5
kg sa udaljenosti od 20 cm. Za visinu svetiljke npr. od 5 m, bilo bi potrebno da se sa
zemlje baci objekat mase oko 30 kg. Da li smatrate da je to realan  
Prilažemo tabelu iż standarda IEC 62262 gde se prikazuje koja jačina čekića treba 
da se primeni da bi određeni stepen IK to izdržao:

 Da li je dozvoljen stepen IK 08?
ОДГОВОР: Нетачно је да се на тај начин ограничава конкуренција јер велики 
број реномираних произвођача поседује протектор од каљеног стакла са ИК09
, а одлука Града је да овом набавком набави квалитетну  опрему која ће 
заиста поуздано функционисати 100.000h што је преко 20 година.
 
Pitanje br 2: Zbog čega se traži svetiljka za temperaturno područje rada od -30°C 
do +50°C ? Smatramo da su to ekstremne temperature, koje nisu uobičajene za 
ovo podneblje.
   Na pitanje br. 18 jednog od ponuđača, slično ovom pitanju, koje se odnosi na 
temperaturno područje rada, odgovorili ste sledeće:
„ Primedba se ne prihvata. Zvanična spoljna temperatura vazduha i temperatura na
kućištu svetiljke nisu identične. Imajući u vidu predviđen radni vek svetiljki (min. 10 
godina), kao i rast prosečnih dnevnih temperatura, Naručilac smatra da gornji prag 
od +50 stepeni daje veću sigurnost u                             ispravno funkcionisanje 
svetiljki tokom celog predviđenog radnog veka.”
Ovakav odgovor upućuje na elementarno nepoznavanje tehnologije izrade LED 
svetiljki.
LED svetiljka se ispituje na rad u određenim ambijentnim uslovima, tj. ambijentnoj 
temperaturi. Za takva ispitivanja se izdaju atesti i određuje njen temperaturni 
opseg. Na strani 38 konkursne dokumentacije nije precizirano da je po vama 
temperaturno područje rada u stvari temperatura na                                   kućištu 
svetiljke. Smatramo da temperatura na kućištu svetiljke nije relevantan podatak jer 
ste na strani 39 iste dokumentacije zahtevali da svetiljka ima termičku zaštitu od 
pregrevanja i njeno automatsko isključenje kada do pregrevanja dođe. Sve LED 
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svetiljke ozbiljnih svetskih proizvođača imaju ispunjen taj uslov u smislu zaštite.
Dodatno obrazloženje pitanja: Za grad Kraljevo je istorijski minimum prema 
zvaničnim podacima -27,1°C na dan 17.02.1956. godine, a istorijski maksimum bio 
+44,3°C na dan 22.07.1939 godine. Maksimalna temperatura svakako nije 
postignuta tokom noći već tokom dana.
  Stoga smatramo da ovakav temperaturni opseg nije potreban.
Da li je dozvoljen temperaturni opseg od -25°C do +40°C ?
ОДГОВОР:  Наручилац  је  свестан  да  постоји  заштита  од  прегревања  али
Наручилац жели јавну расвету која ради и код које не постоји ризик да се неће
упалити  јер  се  активирала  заштита  од  прегревања.  Не  сматрамо
одговарајућим  температурни  опсег  од  -25°C  do  +40°C,  јер  су  граничне
температуре  више него  могуће  у  будућности.  У циљу обезбеђења додатне
конкуренције Наручилац ће снизити горњу граничну вредност на +45°C.
 
Pitanje br 3: Za niske svetlotehničke klase kao što su ME4 i ME5 snaga svetiljke 
biće relativno niska.
Zbog čega se zahteva 5 nivoa dimovanja i kada u toku noći će svih 5 nivoa 
dimovanja biti sprovedeni ?
To nije realno jer su u pitanju saobraćajnice koje se nalaze u ruralnom području, a 
one koje su u gradu su slabijeg intenziteta saobraćaja.
U praksi se pokazalo da implementacija više od 2-3 nivoa dimovanja nije potrebna. 
Veći broj nivoa dimovanja ne primenjuje se čak ni na glavnim gradskim 
saobraćajnicama.
ОДГОВОР: Наручилац прихвата предлог и извршиће измену конкурсне 
документације тако што ће прихватити светиљке са минимум 3 нивоа 
димовања.
 
Pitanje br 4: Zašto je potreban i IEC sertifikat pored ENEC i CE sertifikata za 
svetiljke ? Smatramo da se na taj način favorizuje jedan proizvođač koji ima IEC 
sertifikat, a da se proizvođači koji poseduju „samo" ENEC i CE sertifikat 
diskriminišu.
  Na koji IEC sertifikat Naručilac misli ?
Da li je dovoljno priložiti ENEC i CE sertifikate?

ОДГОВОР: Наручила ће изменити конкурсну документацију и избрисати IEC 
сертификат као захтев.
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