
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108/19-VII    

Дана: 07.02.2020. године 

Трг Јована Сарића 1. 

К р а љ е в о 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

         Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 04.02.2020. године електронском поштом 

у 10.55 часова поставио је питање у вези Техничке спецификације из Предмера и предрачуна радова 

покренутог отвореног поступка јавне набавке, ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на 

изградњи објекта основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом,за потребе Града Краљева као 

наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у 

јавној савојини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила 

Влада РС, објављених на Порталу ЈН дана 22.01.2020. године и дана 30.01.2020. године, са 

продуженим роком за подношење понуда најпре до 04.02.2020. године и новим роком закључно до 

11.02.2020. године. 

Потенцијални понуђач тражи појашњење и тражи одговор : 

1. На странама 345 Б и 346 Б у 3. колони нису попуњени подаци, односно захтеване 

карактеристике које ове позиције треба да испуне. Такође, није у 1. колони написан редни број 

позиције из предмера на обе стране, као и на свим позицијама расвете. Молимо за допуну. 
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном поступку 

јавне набавке, ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови  на  изградњи објекта основне 

школе „Свети Сава“ са фискултурном салом , за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на 

Порталу ЈН дана 20.12.2019. године Измена и допуна Конкурсне документације објављене на Порталу 

ЈН дана 22.01.23020.године и дана 30.01.2020.године и новим продуженим роком за подношење 

понуда закључно до 11.02.2020.године.  

Комисија за јавну набавку такође обавештава сва заинтересована лица да ради потпуног 

прецизирања Конкурсне документације ове јавне набавке појашњава Конкурсну документацију и даје 

одговор на постављена питања: 

1. Све неопходне информације које се односе на избор и расвете дефинисане су пројектном 

документацијом и дате у предмеру и предрачуну који је саставни део конкурсне документације.  
 Информације се у области X на страни 344  (4.1....) појашњавамо  
Табелу  Материјал/опрема и захтевани критеријуми и она гласи: минимум критеријума UGR<19, 

3600lm, Степен механичке заштите је ИП20/44, а отпорност на удар је ИК03.  Светиљка се испоручује 

у комплету са лед модулима са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје CRI>80. Као 

доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:  технички листови ( у техничким 

листовима назначити тражене карактеристике) 

 Информација на страни 345 (4.2) појашњавамо: минимум  критеријума које светиљке 

морају да испуне UGR<19, 4250lm,4000K, Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама 

доставити: технички листови ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике). 

 Информација на страни 345 (4.3) -минимум критеријума које светиљке морају да испуне  

2350lm, 4000K; 80Ra; IP 20/54:  UGR<22 Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама 

доставити:  технички листови ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике); 

 Информација на страни 346 (4.3) - Минимум критеријума које светиљке морају да испуне: 

6150lm; 4000K, >70Ra, IP 66, IK 08. Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама 

доставити:  технички листови (назначити тражене карактеристике). 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


