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Л е с к о в а ц 

 
 

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених 

појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. 007-3/19 –  Изградња трга у Лесковцу,  даје следећи 

 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1 

 

Питање 1:   

 

„Uvidom u tehničke opise stuba javnog osvetljenja u okviru pozicije 18 ima više ne 

nejasnoca: 

Pozicija 18 Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog konusnog stuba visine 10m...  

Uvodnom recenicom je definisano da je stub konusni visine 10m, a opisom stuba, katalosnom 

oznakom ekvivalentnog proizvodjaca je definisano da je stub visine 4m. Molim za proveru da 

li je potrebono nuditi stub visne 4 ili 10m. Tj. ukoliko je stub visine 10 ili neke druge visine 

potrebno je uskladiti opis stuba sa kataloskom oznakom ekvivalentnog proizvodjaca.  

Molim da definisete visinu stuba 

Molim da definisete opremu (svetiljku i broj svetiljki iz premera) koje se montiraju na gore 

navedeni stub 

Molim da definisete nacin, mesto montaze i pricvrsenja svetiljki, tj. reflekora na stub.  

Prepostavljam da je u pitanju pozicija iz predmera 4 i 5 i ako su u pitanju dekorativni 

reflekori, a ne stubovi funkcionalnog osvetljenja, da li je potrebno dostaviti i staticki 

proracun za takav stub?“ 

 

Одговор 1: 

 

Позицијом бр. 18 на страни 129 конкурсне документације дефинисана је висина стуба од 

10м.   

- Врста и број светиљки су описане у позицијама 4 и 5 Конкурсне документације.  

- Начин, место монтаже и причвршћења светиљки је по препоруци произвођача.  

- Није неопходно достављати статички прорачун за стуб, обзиром на обавезу достављања 

одговарајућих сертификата произвођача.  

- Опис и карактеристике стуба биће дате у опису позиције која се мења и сада гласи: 

 

„Nabavka, isporuka i ugradnja čelični okrugli konusni stub visine 10m, izraĎen u skladu sa 
standardnom SRP EN40 (1 -9) za brzine vetra od 19m/s od čelika prema standardu S 235 JR sa 
nevidljivim „plazma“ podužnim varom dimenzija: Baza stuba D 182mm bez rebara za ojačanje 
Završetak stuba 60mm. Anker ploča , kvadratnog tanjirastog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, 
dimenzija 412x412mm, debljine 4mm, a sa osnim razmakom otvora za ankere 300x300mm, liveni ili 
limeni poklopac za otvor od priključne ploče i vijkom za fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 
400x110mm. Donja tačka poklopca stuba je na 500mm anker ploče.   



Oprema stuba: Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez priključne kutije, Jedan vijak 
ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba, Anker korpa prema proračunu stuba i anker ploče, 
minimum M24 120/43cm Kapice za zaštitu ankera, kom. 4, AK zaštita stuba postupkom toplog 
cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461, u boji RAL prema zahtevu naručioca. Dva reda urezanog 
navojka za vijke (najmanje 2х4 kom М10) za fiksiranje nosača GOBO reflektora na vrhu stuba prema 
preporuci proizvoĎača svetiljke. Čelični stub je sličan tipu Auriga P 60 4 (3) C SP 200x200 Zn RAL 
proizvodnje Valmont ili odgovarajuce.“ 
 

Сходно томе биће извршена измена конкурсне документације за ЈН бр 007-3/19. 

Ови одговори представљају саставни део Конкурсне документације.  

Наручилац  ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

               

               

У Лесковцу, 09.09.2019. год. 

 

       Комисија за јавну набавку бр. 007-3/19 

       

              _________________________

      
 


