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Дана, 10.04.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 208/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2018 – Електро делови и 
материјал (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у 
законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 
 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица бр. 2 

за поступак јавне набавке бр. 1.1.6/2018 – Електро делови и материјал  
 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 
 
I питање/захтев за појашњење:  
 
Поштовани, 
 
До када је предаја тендера 10.04.2018? 
 
Одговор: 
 
У вези постављеног питања комисија је заинтеросованим лицима дала одговор тј. 
појашњење у вези предаје документације у Питањима и одговорима бр. 1, објављенима 
22.03.2018. године. 
 
II питање/захтев за појашњење:  
 
Позиција 27 живина сијалица 125W 60ком је законом забрањена енергетски незадовољава? 
За сва питања и информације стојим Вам на располагању. 
 
 
 



Одговор: 
 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је разматрала Ваше питање и није 
пронашла Закон или други пропис којим се изричито забрањује коришћење живиних 
сијалица. 
Службени гласник РС, бр. 99/2010 прописује следеће: 
“Електрична и електронска опрема, разврстана у разреде 1. до 7. и разред 10. из Прилога 1. 
овог правилника, укључујући електричне сијалице и друга расветна тела из домаћинства, 
стављена на тржиште Републике Србије од 1. јула 2011. године не може садржати olovo, živu, 
kadmijum, šestovalentni hrom Cr6+, polibromovane bifenile (PBB) ili polibromovane difenile 
(PBDE).  
Одредба става 1. овог члана не односи се на резервне делове намењене поправци или 
поновној употреби електричне и електронске опреме стављене на тржиште Републике 
Србије, као и флуоресцентне и друге изворе светлости и материјале чија је листа дата у 
Прилогу 3. – Листа електричне и електронске опреме на коју се не односе мере забране и 
ограничења у погледу присуства опасних материја, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део.” 
1. Живине сијалице захтеване тендерском спецификацијом користе се као резервни делови 
намењени поправци постојеће електронске опреме. 
2. На тржишту је могуће пронаћи живине сијалице које задовољавају критеријуме дате у 
Прилогу 3. 
Из тих разлога, комисија неће вршити измене конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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