
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку бр.404-2/28У-2020-28 - избора 

приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за 

замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења на 

територији Града Ниша, даје  додатно  појашњење конкурсне 

документације по: 

 

Питању број 23: 

У конкурсној документацији, на стр. 78 стоји: „Доказ техничког 

капацитета за (опрема): да понуђач или подизвођач има на располагању 

најмање три (4) возила са корпом најмање димензије 10 метара и најмање 

два (2) возила са корпом на најмање 16 метара...“. 

Пошто је наведени број потребних возила са корпом од најмање 10 

метара вероватно штампарска грешка, молимо Наручиоца да се изјасни да 

ли је његов захтев техничког капацитета да понуђач или подизвођач има на 

располагању 3 или 4 возила са корпом од 10 метара. 

 

Додатно појашњење по питању број 23: 

 

У питању је техничка грешка, потребно је да стоји- „... најмање четири 

возила са корпом најмање димензије 10 метара...“. Наручилац ће извршити 

измену конкурсне документације. 

 

 

Питању број 24: 

Наручилац је сходно питањима постављеним од стране 

заинтересованог лица и објављеним одговорима на сајту 13.07.2020. 

објавио исправљену конкурсну документацију 17.07.2020. у којој је 

начињена исправка категоризације саобраћајница у насељеним местима 

Чамурлија, Горња Топоница и Медошевац. Наручилац је изменио 

категоризацију улица тако што је за поменута насељена места за сваку 

улицу ставио да је категорије М5. Предлажемо да Наручилац прилагоди 

категоризацију улица у овим насељеним местима категоризацији улица у 

осталим насељеним местима у граду Нишу на начин да главна улица кроз 

насељено место (улица која се наставља на магистралу и води ка следећем 

насељеном месту) треба бити М5, а све остале споредне улице М6 

категорије.  

 

Додатно појашњење по питању број 24: 

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и ускладити 

категоризацију улица и табелу профила. 



Питању број 25: 

У опису рефлектора на страни 70. Конкурсне документације 

наведено је следеће: 

„Температура боје ЛЕД диода у опсегу 4000 К ± 300 К; Индекс 

репродукције боје CRI ≥ 80“. 

За све друге светиљке које су предмет овог пројекта захтевана је 

температура боје ЛЕД диода у опсегу 4000 К ± 300 К уз индекс 

репродукције боје CRI ≥ 70. 

Висок индекс репродукције боје као што је CRI ≥ 80, може бити 

оправдан само у случају високих захтева за класу осветљења, што у 

случају рефлектора обично значи да се користе за осветљење спортских 

објеката за висок ранг међународниx такмичења, које је прилагоđено ТВ 

снимањима. 

Са друге стране, за рефлекторе у овој Конкурсној документацији 

није захтеван фотометријски прорачун, па се намеће закључак да они нису 

предвиђени за објекте на којима су високи захтеви за осветљење према 

међународним препорукама. 

Индекс репродукције боје (CRI) утиче на цену ЛЕД извора, па самим 

тим и светиљки. 

На основу свега наведеног, мислимо да је захтев за CRI ≥ 80 

неоправдано висок и да ће без разлога довести до веће цене овог пројекта, 

па предлажемо да Наручилац промени овај захтев на CRI ≥ 70 као и у 

случају свих осталих светиљки, и тиме смањи укупне трошкове пројекта. 

 

 

Додатно појашњење по питању број 25: 

 

Наручилац се слаже са заинтересованим лицем и сматра да и за 

рефлекторе индекс репродукције боје треба бити као и за остале типове 

светиљки, а то је CRI ≥ 70. У том смислу, наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације. 

 
 

Питању број 26: 

Да ли би Наручилац прихватио сертификате, фотометријске 

прорачуне и осталу техничку документацију на енглеском језику, с 

обзиром на њихову обимност, време потребно за превођење и трошкове 

које преводи проузрокују понуђачима? При томе, Наручилац задржава 

право да за сваки документ који му се учини спорним захтева од понуђача 

превод у разумном року. 

 

 

 



Додатно појашњење по питању број 26: 

Наручилац ће прихватити сертификате, фотометријске прорачуне и 

осталу техничку документацију на енглеском језику, али ће задржати 

право да за сваки документ који му се учини спорним захтева од понуђача 

превод у разумном року. 


