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У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за 
избор приватног партнера и доделу jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење 
услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом 
мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр. 5/2019 (у даљемтексту: 
конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:  Комисија) 
наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у законском року 
објављује свим заинтересованим лицима, одговоре и појашњења на питања постављена од 
стране Заинтересованог лица: 

ПИТАЊЕ 1:  
 

На страни 70. конкурсне документације сте увели следећи захтев: “Пројектом је 
потребно предвидети пригушивање свих светиљки на путевима категорије М3 - М5 и свим 
парковским светиљкама. 

Тачка 3: Од половине ноћи на следећа 4 сата би светиљка требало да ради са 50% 
флукса. 

На страни 73. је уведено да ће се мерење светлотехничких карактеристика вршити на 
основу стандарда ЕН 13201. 

Норма ЕН 13201 не дозвољава овакво пригушивање које је зависно само на времену а 
уједно Норма ЕН 13201 не дозвољава пригушивање категорије осветљења М5 за чак 50%. 

Молимо Вас да појасните Ваш захтев који је по нашем мишљену у супротности са 
нормом ЕН 13201 и да  коригујете услове у конкурсној документацији. 
 
ОДГОВОР 1: 

 

Уколико би Наручилац предметном конкурсном документацијом предвидео могућност 
пригушивања светиљки на основу промене интензитета или брзине саобраћаја или пешака, то 
би значајно повећало процењену вредност јавне набавке с обзиром да би у том случају 
светиљке које се нуде морале имати посебне сензоре који се активирају приликом промене 
(повећања или смањења) интензитета саобраћаја или пешака или пак промене брзине кретања 
тела. 

Прелиминарно техничко решење, које су понуђачи дужни да припреме и доставе уз 
понуду, израђује се на основу пуног капацитета рада светиљки, а не на основу смањеног 
интензитета светиљке услед димовања. 

Наручилац ће ближе појаснити одредбе стандарда ЕН 13201 јер сматра да је дошло до 
погрешног тумачења истог. Наиме, стандард ЕН 13201 не предвиђа да се димовање, односно 
смањење интензитета осветљења, врши према интензитету саобраћаја или пешака, односно 
према промени брзине кретања тела у реалном времену, већ када је саобраћај већ смањен, што 
у касним вечерњим и ноћним сатима јесте, а што је Наручилац и одредио у конкурсној 
документацији.  



Светиљке које би се у том случају понудиле у поступку јавне набавке морале би бити 
опремљене посебним системима (опремом) на коју би се сензори уградили. Такође, улице 
категорије М5 у насељеним местима Општине Неготин имају јако мали интензитет 
саобраћаја, поготово у касним вечерњим сатима, па је систем димовања светиљки сачињен у 
складу да потребама Општине Неготин и њених становника.  
  Као што је већ наведено, таква опрема би непотребно и значајно повећала процењену 
вредност јавне набавке, што није у јавном интересу нити у интересу Општине Неготин, која је 
дужна да пре свега води рачуна о буџету и намени трошења буџетских средстава, као и о 
непотребном трошењу средстава више него што је то потребно, а у складу са Законом о 
буџетском систему. 
  Због тога Наручилац сматра да захтев да светиљке имају сензоре који прате промене у 
интензитету и брзини кретања тела није оправдан. 
  Сходно томе, Наручилац остаје при условима из конкурсне документације без икакве 
корекције истих. 
 
 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке број 05/2019 
 
 

 
   

                                                          
 


