
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/22-18-04                                                          
      02.11.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку  

добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине 

Републике Србије 

. 

ЈН бр.  22/18 
 
  
                  

П и т а њ a: 
 

 

Ovim Vam šaljemo sugestije vezano za nepravilnosti konkursne dokumentacije i molimo za 

dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. JN 22/18 - Nabavka 

potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne Republike Srbije - Partija 2 - 

Elektromaterijal: 

 

1. Ukazujemo Vam da se artikal pod rednim brojem 3.02. LED SIJALICA MODEL BRIGHT 

STICK 16W/830 1521lm E27 1/15 sa identičnim karakteristikama ponavlja više puta i to pod 

rednim brojevima: 7.02. ; 7.07. ; 7.16. 

 

2. Ukazujemo Vam da se artikal pod rednim brojem 3.04. LED GLS RT 7,5W/827 GLOBE 

G120 E27 1000lm sa identičnim karakteristikama ponavlja pod rednim brojem 7.14. 

 

3. Ukazujemo Vam da se artikal pod rednim brojem 7.03. LED SIJALICA MODEL BRIGHT 

STICK 15W/830 1521lm E27 1/15 sa identičnim karakteristikama ponavlja pod rednim brojem 

7.17 

 

4. Ukazujemo Vam da se artikal pod rednim brojem 7.11. LED Mercury 35W/730 A+ E27 sa 

identičnim karakteristikama ponavlja pod rednim brojem 7.12. 

 

5. Molimo za pojašnjenje koje grlo se zahteva za artikal pod rednim brojem 7.06. LED 7W / 830 

/100-240V? 

 

6. Molimo za pojašnjenje koje grlo se zahteva za artikal pod rednim brojem 7.15. LED Kugla 

5,5W 2700K ? 



 

 

 

7. Molimo za pojašnjenje da li je za artikal pod rednim brojem 26.23. Fluorescentna svetiljka 

BRIO PREMIUM GR8 16W potrebno ponuditi komplet svetiljku sa izvorom svetla? 

 

8. Molimo za pojašnjenje vezano za dodatne uslove neophodnog poslovnog kapaciteta u smislu 

usaglašenosti artikala sa foto biološkim bezbednosnim standardom,  s obzirom da inkadescentne, 

halogene i fluorescentne sijalice ne poseduju dozvolu za proizvodnju i prodaju na prostorima 

EU, a samim tim ne poseduju ni tražene sertifikate, molimo da nam pojasnite za koje konkretno 

artikle su traženi sertifikati? 

 
 
 
 
 
 

О д г о в о р и: 
 
 

Za pitanja od 1 do 4: 

1) Izbrisane su pozicije pod rednim brojevima: 7.02. ; 7.07. ; 7.16. 

2) Izbrisana je pozicija pod rednim brojem 7.14. 

3) Izbrisana je pozicija pod rednim brojem 7.17 

4.   Izbrisana je pod rednim brojem 7.12 

 
Pitanja 5 i 6 “grlo je E14”, a pitanje 7 “potrebno je ponuditi kompletnu svetiljku”.  

 

Za pitanje 8 odgovor je “da cemo ispravnom ponudom smatrati I ponudu u kojoj se ponude artikli sa A I 

A+ energetskim nivoom a bez dostavljanja sertifikata usaglašenosti sa foto biološkim bezbednosnim  

standardom EN62471:2008 i standardom EN 60598-1”. s tim da moraju dostaviti dokaz da artikli 

ispunjavaju A I A+ energetski nivo. 

 

 
Napomena: 
Odgovor je objavljen na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca. 
Odgovori na pitanja i pojašnjenja imaju karakter sastavnog dela konkursne dokumentacije. 
 
                                                                                                                                       

                                                                                                            KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU  

                                                                                                                               

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deo tabele za SIJALICE se menja i sada glasi: 
 
 
 

 7. СИЈАЛИЦЕ       

7.01.  COMPACT PL-C/2P, 18W/840, G24d-2, “General electric”,”Sylvania” ili одговарајуће  ком.    

7.02.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 15W/830 1521lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.03.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 12W/830 1055lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.04.  LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 7W/830 550lm E14 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili 

одговарајуће 
 ком.    

7.05.  LED 7W /830 /100-240V  “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.06.  COMPACT FLUO , 26W/840, G24d-3, “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.07.  COMPACT FLUO, 26W, 840, 4P, General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.08.  COMPACT FLUO, 42W, 840, 4P, "General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.09.  LED Mercury 35W /730 A+E27" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

7.10.  LED GLS 15W/830 E27 A65 1350lm tip sl Elektro  ком.    

7.11.  LED Kugla 5,5W 2700K" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће  ком.    

 
 


