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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку добара, јавна набавка број 404-

1/76Д -2019-28 – Набавка добара - набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована у пет партија и то: Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал, 

Партија 2 – Молерско – фарбарски материјал, Партија 3 – Браварски материјал, Партија 4 – 

Материјал за централно грејање и Партија 5 – Материјал за електричне инсталације одговара на 

питањa заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

 

Питање број 1 oд 23.10.2019. године: 

 

„molim Vas za dodatne informacije u vezi JN br. 404-1/76D-2019-28 Partija 5, i to za 

sledeće pozicije: 

Pozicije 132,133,134,135 i 294   Brojila - koliko V, koliko A, da li je potreban DLMS protokol 

(daljinsko upravljanje) 

Pozicija 294                                   Brojilo – da li je brojilo aktivno/reaktivno ili samo aktivno 

Pozicija 136                                Ukopni sat – da li Vam je potreban ukolpni sat u standardnom ili 

malom kućištu i da li je za tarifu ili upravljanje rasvetom ili za 

oba.“ 

 

Одговор на питање број 1: 

 

Наручилац је у складу са постављеним питањем извршио измену и допуну 

конкурсне документације која је објављена је на Порталу УЈН и званичном сајту Града 

Ниша дана 28.10.2019. године, где је између осталог извршена измена и допуна 

Спецификације добара за партију 5. 

 

 

Питање број 2 oд 23.10.2019. године: 

 

''Postovani molimo Vas da izvrsite izmene u pogledu trazenih artikala za partiju 5 u delu 

sijalica  na osnovu clana 69.stav 3 Zakona o efikasnom koriscenju energije i pravilnika o 

minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke. 

Citiram  

Члан 15.  

Неусмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење испуњавају минималне 

критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају 

индекс енергетске ефикасности EEI ≤ 0,17, у складу са прописима којима се уређује 

означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од 

најмање 15.000 сати. 

Усмерене сијалице намењене за унутрашње осветљење које су предмет јавне 

набавке испуњавају минималне критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности 

А+ или вишу, односно ако имају индекс енергетске ефикасности EEI ≤ 0,18, у складу са 

прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и 

светиљки и животни век од најмање 15.000 сати. 

Члан 16.  

Неусмерене сијалице намењене за спољно осветљење испуњавају минималне 

критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају 

индекс енергетске ефикасности EEI ≤ 0,17, у складу са прописима којима се уређује 
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означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од 

најмање 16.000 сати. 

Усмерене сијалице намењене за спољно осветљење испуњавају минималне 

критеријуме ЕЕ ако имају класу енергетске ефикасности А+ или вишу, односно ако имају 

индекс енергетске ефикасности EEI ≤ 0,18, у складу са прописима којима се уређује 

означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки и животни век од 

најмање 16.000 сати.'' 

 

Одговор на питање број 2: 

 

Наручилац је у складу са постављеним питањем извршио измену и допуну 

конкурсне документације која је објављена је на Порталу УЈН и званичном сајту Града 

Ниша дана 28.10.2019. године, где је између осталог извршена измена и допуна 

Спецификације добара за партију 5. 

 

 

Питање број 3 oд 25.10.2019. године: 

 

''Molimo da nam pojasnite sledece stavke u okviru Jn materijal za tehnicki odrzavanje molersko 

farabarski material stavka 15,16,17,18 da li je u pitanju tipl 6,8,10,12,cm jer to nije dimenzija 

koja se koristi za gips,da li je u pitanju dimenzija-sirina  u mm? 

Stavke 109,110,111,112-- Koje su tacne dimenzije sraf-a 

Vodovodni mat,stavka 21 ek ventil 3/8- 3/8 ----Ne postoji'' 

 

Одговор на питање број 3: 

 

Наручилац је у складу са постављеним питањем извршио измену и допуну 

конкурсне документације која је објављена је на Порталу УЈН и званичном сајту Града 

Ниша дана 28.10.2019. године, где је између осталог извршена измена и допуна 

Спецификације добара за партију 1 и партију 2. 

 

 

 

 

 

 

У Нишу, 28.10.2019. године 

 

 

 


