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ПРЕДМЕТ: Измене и одговори на питања у  отвореном поступку јавне набавке 
Батеријске лампе за потребе Министарства унутрашњих послова  

ЈН бр. 323/17 
 
 Овим путем достављамо Вам измене и одговор на питањe у предметном поступку (у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у 
предметном поступку. 
 
ПИТАЊЕ 1: Наручилац у оквиру конкурсне документације на страни 9/34 -  ДОДАТНИ УСЛОВИ“ 
Редни број 2. Став 1 захтева:„Потребно је да је понуђач овлашћени дистрибутер/продавац и овлашћени сервисер 
на територији Републике Србије за производ који предмет набавке. Сматрамо да Наручилац наведеним 
захтевом нарушава начела обезбеђивања конкуренције и обезбеђивања једнакости понуђача 
прописане Законом о јавним набавкама члан 10. став 1. и став 2. и члан 12. став 1. и став 2. те у том 
смислу сматрамо да је потребно да Наручилац у складу са ЗЈН изврши промене у конкурсној 
документацији. 
 
ОДГОВОР 1: Наручилац није повредио начело обезбеђивања конкуренције и омогућио је једнак 
положај свим потенцијалним понуђачима с обзиром да је у додатним условима везаним за технички 
капацитет под редним бројем 1. дао могућност да понуђач буде овлашћени дистрибутер или 
продавац и овлашћени сервисер на територији Републике Србије за производ који је предмет 
набавке. 
Као доказ захтевано је да се достави копија Потврде - ауторизације или други одговарајући документ 
који мора бити важећи, потписан и  оверен од стране овлашћеног лица произвођача да је понуђач 
овлашћен дистрибутер и сервисер на територији Републике Србије. 
 
На основу свега напред наведеног понуђачи су у могућности да доставе више различитих доказа за 
испуњење траженог услова. 
 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
 
ПИТАЊЕ 2: У оквиру техничких спецификација на страни 5/34 и 6/34 наручилац дефинише 
фиксне а не минималне или максималне вредности за: 

- ред 4 – осветљење 
- ред 5 - дужина трајања светла 
- ред 13 - димензије 

Према начелима прописаним члановима 70. ,71. и 72.  ЗЈН-а,  захтевање фиксних параметара може се 
сматрати дискриминаторским условом односно фаворизовањем одређеног произвођача. 
Из наведених чињеница сматрамо да је у складу са ЗЈН неопходно да наручилац унесе измене у 
конкурсну документацију. 

 
ОДГОВОР 2 – ИЗМЕНА : У оквиру техничких спецификација врши се измена на страни 5/34 и 
6/34 за: 



-  редни број 4 – осветљење и 
- редни број  5 - дужина трајања светла 
 

тако што се за све набројане референтне вредности (које се односе на осветљење и дужину трајања 
светла) додаје префикс МИНИМУМ: 
 
За редни број 13 – димензије,  врши се измена, односно због сврхе и намене батеријских лампи, 
дозвољава се одступање од задатих вредности и то +/- 5%. 
 
 
Услед насталих измена продужава се рок за доставу и отварање понуда.  
 
Рок за доставу понуда: 11.01.2018. године до 10.00 часова.  
Отварање понуда: 11.01.2018. године у 12.00 часова.  
 
Наведене измене представљају саставни део конкурсне документације.  
 
У прилогу достављамо измењене стране 5/34 и 6/34,  из прилога III  ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА. 
 

 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



III  
ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; 

 
Батеријске лампе марке „NIGHT-STIC“, модел NSR 9944XL или ОДГОВАРАЈУЋИ 

Техничке карактеристике 

Батеријска лампа - двоструку светло (лампа и рефлектор), појединачно и заједно 

Две лед диоде (сијалице) за емитовање светла - CREE LED технологија или одговарајући, минимум 
50.000 сати рада 

Батеријска лампа - више функија рада (тренутно светло; константно светло - јако, средње и слабо; 
широко светло; дупло светло - двоструко и стробоскоп) 

Осветљење - високо (минимум 650 лумена), средње (минимум 300 лумена), ниско (минимум 150 
лумена), строб светло (минимум 300 лумена), рефлектујуће (минимум 200 лумена), двоструко светло 
(минимум 400 лумена) 

Дужина трајања светла: високо (минимум 3 сата), средње (минимум 6 сати), ниско (минимум 14 
сати), строб светло (минимум 6 сати), рефлектујуће (минимум 5,5 сати), двоструко светло (минимум 
5 сати) 

Дужина снопа светлости: минимум 250 метара  

Три функционална тастера на батеријској лампи (укључивање/искључивање светла) 

Алуминијумско кућиште и нерђајућа челична маска 

Рукохват лампе са рељефном површином (неклизајући рукохват батеријске лампе) 

Батеријска лампа отпорна на ударце и хемијска средства (рејтинг пада 2 метра, отпорна на одређена 
хемијска средства) 

Водоотпорност: IP-X7 

Поседује утиснут серијски број ради идентификације 

Димензије: дужина 9,5 инча, пречник главе 1,6 инча, пречник рукохвата 1,2 инча, тежина  
0,374 кг, напомена: дозвољава се одступање од задатих вредности и то +/- 5%. 
 
Напајање батеријске лампе - пуњива литијум-јонска батерија (оригинална), 3,7v 5200mAh 

Пуњење батеријске лампе - пуњач 220v (oригинални) 

Време пуњења: до 4 сата максимално 

Црвени дифузор, односно црвени купа уложак за емитовање светлости црвене боје 

Футрола за ношење батеријске лампе, израђена тако да се монтира на опасач чија је ширина 5 cm, као 
додатни део, у белој боји (имајћи у виду да саобраћајна полиција користи беле опасаче) 

Оквирне количине: 1500 комада.  
Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији. Наручилац задржава право да по потреби промени наведене оквирне количине 
тражених добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама  
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које не могу бити више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, 
при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени 
количина. 
 
Место испоруке: ФЦО Министарства унутрашњих послова,ул. Милорада Јовановића бр. 7, Београд. 

Рок испоруке: Максимално 90 дана од дана закључивања Уговора, у једној транши. 

Гаранција – у складу са гаранцијом коју је дао произвођач (гаранција на саму батеријску лампу не сме 
бити краћа од 24 месеца од дана испоруке). Гаранција обухвата сваки саставни део уређаја који 
омогућава функционисање истог. 

 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде:  

• Понуђач је дужан да уз понуду достави оргиналну техничку документацију, уколико није на 
српском језику, онда она мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског 
тумача. 
 

• Понуђач је дужан да уз понуду достави и један узорак батеријске лампе са пратећом опремом 
на увид, како би се утврдило да ли понуђено добро испуњава све карактеристике захтеване 
конкурсном докуметацијом .Узорци се касније враћају понуђачу. 

 
 

 
У ____________________  М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача     

 

 

Дана ___________________                   ______________________ 
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