
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

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:

Предмет: Питања и додатне информације по JН брoj 1.1.11, Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa
Крaљeвa

Поштовани, у вези сa конкурсном документацијом за јавну набавку  JН брoj
1.1.11, Нaбaвкa  LED  свeтиљки  и  систeмa  зa нaдзoр  и  упрaвљaњe  зa
уличнo  oсвeтљeњe  Грaдa  Крaљeвa, у  законском  року  од  5  дана  пре
отварања понуда, обзиром да на већину питања нисте дали никакав одговор,
молим  Вас  да  конкретно  одговорите  на  питања  или  измените  конкурсну
документацију:

1. Конкурсном документацијом и у Обрасцу понуде предвиђен је: SCADA-
прoгрaм  зa  нaдзoр  и упрaвљaњe,  чиме  се,  практично,  елиминише
светски  лидер  у  области  расвете  Philips,  пошто  не  располаже
импровизованим решењима за управљање расветом. 
- Да ли ћете прихватити систем за управљање јавном расветом Philips

City  Touch  (са  могућностима  надградње  разних  апликација  за
управљање градовима)?
Са  системом  се  можете  упознати  на  следећем  линку:
http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-
lighting/citytouch.html

Захтевамо  да  измените  Конкурсну  документацију  на  тај  начин  да  она
омогућава  кокурентност  и  подједнак  третман  понуђача  и  да  предвидите
сличне  управљачке  системе,  као  што  је  и  наведени.  На  тај  начин  ћете
поступити у складу са ЗЈН, за разлику од садашње КД.

ОДГОВОР: Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

2. Пошто сте кроз одговоре на питања дали до знања да вас не интересује
да  систем  буде  у  вези  са  одговорном  особом  за  надзор,  тиме  сте
потврдили  да  вас  не  занима  напредни  систем  управљања  па  вас
питамо:
- Да ли ћете прихватити светиљке које су унапред програмиране за

''димивање'',  то  јест  смањење  потрошње  у  ноћном  периоду  по
режиму  који  одаберете,  што  ће  значајно  појефтинити  пројекат  и
грађанима Краљева уштедети значајна средства? 

Захтевамо да измените конкурну документацију на тај начин да она буде у
складу са основним начелима ЗЈН, у складу са могућношћу коју смо навели.

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-lighting/citytouch.html
http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-lighting/citytouch.html


ОДГОВОР: Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године.

3. Тражите  да  понуђач  има  имплементирано  пет  стандарда  квалитета,
између осталих и SRPS ISO/IEC 27001.
- Интересује  нас  због  чега,  тачно,  је  потребно  да  понуђач  има

имплементиран овај стандард?
Захтевамо  да  измените  КД  и  обришете  овај  услов  јер  је  непотребан  и
нелогичан, пошто наведени стандард није у вези са предметом набавке већ је
супротан начелима конкурентности, транспарентности, подједнакок третмана
понуђача и економичности.

ОДГОВОР:  Наручилац  је  на  наведено  питање  објавио  одговор  04.01.2017.
године. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

4. Конкурсном  документацијом  се  тражи  набавка  9.200  светиљки  у  5
категорија,  што подразумева и различите цене светиљки,  а  Моделом
уговора је предвиђено да Наручилац не мора тражити испоруку свих
светиљки
- Да  ли  је  могуће  да  се  не  поруче  баш  оне  светиљке  на  којима

одређени Понуђач направи предност у цени?
Захтевамо да у  КД наведете да ћете поручити  барем 50% од сваке врсте
светиљки обухваћених Моделом оквирног споразума

ОДГОВОР: Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

5. Техничким карактеристикама захтевате да светиљка функционише до
+50 степени Целзијуса!
- Да ли очекујете климатске промене и такве температуре током ноћи,

или тиме фаворизујете неког произвођача?
Захтевамо да измените КД на тај начин да она омогућава подједнак третман
понуђача,  конкурентност,  економичност  и  транспарентност  јер  на  начин  на
који  је  описано  у  КД  нарушавају  се  основна  начела  ЗЈН и  непотребно
поскупљује опрема на штету грађана Краљева.

ОДГОВОР: Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године.  Наручилац  је  04.01.2017.  године  изменио  конкурсну  документацију
тако  што  је  горњу  граничну  вредност  снизио  на  +45  степени  Целзијуса.
Наручилац неће даље мењати конкурсну документацију по овом питању.

6. Такође, захтевате 5 нивоа ''димовања''.
- Чиме је то условљено и да ли је битно да буде баш 5 нивоа? Зашто

не 4 или 6? Поново непотребно поскупљујете светиљке на штету
пореских обвезника!

Захтевамо да измените КД на тај начин да она омогућава подједнак третман
понуђача,  конкурентност,  економичност  и  транспарентност  јер  на  начин  на
који је описано у КД нарушавају се основна начела ЗЈН.

ОДГОВОР: Наручилац је 04.01.2017. године изменио конкурсну документацију
по овом питању.

7. Предвидели сте 5 карактеристичних профила улица (саобраћајница).
- Да ли је могуће да само у Краљеву у свим улицама постоји светиљка



на сваком стубу?
- Да  ли  је  прорачунима  могуће  добити  задовољавајуће  излазне

податке уколико су светиљке на сваком другом стубу и отвара ли то
могућност ''гледања кроз прсте'' одређеним понуђачима? 

- Зашто не предвидите замену светиљки 1-1, што ћете вероватно и
урадити, одговарајућим светиљкама? 

Захтевамо да измените КД на тај начин да она омогућава подједнак третман
понуђача,  конкурентност,  економичност  и  транспарентност  јер  на  начин  на
који је описано у КД нарушавају се основна начела ЗЈН.

ОДГОВОР:  Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

8. Тражите  да  понуђач  има  референцу  од  10.000  испоручених  ЛЕД
светиљки!
- Да ли тражене светиљке морају бити испоручене у Србији?
- Да ли се овим условом дискриминишу домаћи понуђачи?

Захтевамо да измените КД на тај начин да она омогућава подједнак третман
понуђача,  конкурентност,  економичност  и  транспарентност  јер  на  начин  на
који је описано у КД нарушавају се основна начела ЗЈН.

ОДГОВОР: Наручилац  је  на  наведено  питање објавио  одговор  04.01.2017.
године. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

9. На питање једног од потенцијалних понуђача Наручилац је дао следећи
одговор:

„Најмање  50%  предвиђених  количина  биће  поручено  у  првој  години
важења  оквирног  споразума,  док  је  динамика  наручивања  у  2018.
години зависити од средстава предвиђених за 2018. годину која ће опет
зависити  од  уштеда  у  потрошњи  остварених  током  2017.  године.
Наручилац  ће  допунити  конкурсну  документацију  ради  додатног
прецизирања динамике испорука“

Из овог одговора се закључује да Наручилац нема предвиђена средства
за фнансирање у 2018.години, иако је то његова обавеза у складу са
законом, тј. морао је ове расходе предвидети у програмском буџету за
2017.,2018.  и  2019  годину  (по  динамици  представљеној  у  набавци
плаћања ће се вршити и у 2019. години) 

Захтевамо да  објавите доказе да је Наручилац приликом расписивања ове
јавне набавке поступио у складу са Законом о јавним набавкама и Закону о
буџетском систему, тј. да је у Буџету локалне самоуправе за 2017.годину имао
у програмском буџету за 2017., 2018 и 2019. годину предвиђена средства за
ову намену у укупном износу процењене вредности јавне Набавке.

ОДГОВОР: Наручилац остаје при одговору објављеном 04.01.2017. године.

10. Такође, у одговору на питања Наручилац  је нагласио: „Наручилац
ће допунити конкурсну документацију ради додатног прецизирања динамике
испорука.“,  што значи да су Наручиоцу познате количине, динамика и цене
јавне набавке. Подсећамо да је услов за примену овог поступка чињеница да
Наручиоцу нису познате количине, динамика и цене јавне набавке, те је на тај
начин Наручилац поступио супротно ЗЈН, пре свега супротно члану 40. Став 7
који  гласи  „Оквирни споразум се  не може користити на начин којим  би  се
спречила, ограничила или нарушила конкуренција и једнакост понуђача.“
Захтевамо да у овом делу ускладите конкурсну документацију са ЗЈН.



ОДГОВОР: Наручилац је динамику прецизирао тако што је навео да ће 50%
количина  поручити  у  првих  6  месеци  од  закључења  оквирног  споразума.
Нетачно  је  да  је  услов  за  примену  оквирног  споразума  ''чињеница  да
Наручиоцу нису познате количине, динамика и цене јавне набавке''. Такође,
Наручилац не види на који начин се применом оквирног споразума у овом
случају  спречава,  ограничава  или  нарушава  конкуренције  и  једнакост
понуђача. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

11. Наручилац  је објавио Обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права   30.12.2016.  у  којем  се  позива  на  Члан  150.  Став  2.  који  гласи:
„Одговорно  лице  наручиоца  може  донети  одлуку  да  наручилац  предузме
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву
за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне
набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике
тешкоће  у  раду  или  пословању наручиоца  које  су  несразмерне  вредности
јавне набавке, а која мора бити образложена.“ 
Захтевамо да се одлука Одговорног лица објави заједно са образложеЊем у
складу са  наведеним одредбама истог  члана  ЗЈН.  Из  Одлуке  треба  да  се
види: ко је конкретно доносилац Одлуке (Потпис), које су то велике тешкоће у
раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке?

ОДГОВОР: Наручилац не планира да предузме активности из члана 150. став
1. Закона о јавним набавкама, те самим тим нема ни обавезу да поступа у
складу са ставом 2. истог члана.
Због  свега  наведеног  захтевамо  да  одложите  рок  отварања  понуда  до
окончања поступка пред Комисијом за заштиту права понуђача, јер је реално
очекивати да Комисија, барем делимично, усвоји поднете захтеве и да на тај
начин  измени  и  конкурсну  документацију  што  би  довело  до  тога  да  би
подношење понуда пре завршетка тог поступка било неравноправно. Такође,
Наручилац  не  поступа  економично  и  прави  непотребне  трошкове
потенцијалним понуђачима, што ће на крају изазвати додоатне трошкове  за
локалну самоуправу, односно пореским обвезницима града Краљева.
ОДГОВОР: Наручилац остаје при одлуци да настави поступак јавне набавке
до доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка.

                                

     КОМИСИЈА


