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Република Србија 
Град Зајечар 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-270/3 
Датум: 10.08.2020. 
   
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши: 
 
 

I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
БРОЈ 404-270/3 ОД 10.08.2020. ГОДИНЕ 

 
  

У I измени конкурсне документације у поступку јавне набавке велике вредности 
у отвореном поступку број 404-270 - избор приватног партнера за замену дела 
постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера 
уштеде енергије на територији града Зајечара: 

 

 у делу „Светлотехнички задатак пројекта“ конкурсне документације на страни бр. 

37/137 након пасуса „Профил Р2“ додаје се: 
 

Четири тениска терена се налазе један поред другог са дужом 
страном стандардних димензије 11х24m. 

Mеђусобни распон стубова је 17m, стуб се налази од краће ивице на 
3,5m. 

Постоји укупно 6 стубова са 4 рефлектора на стубу са спољашњим 
стубовима и 8 рефлектора са средишњим стубовима. 

Два терена се налазе на 3 метра ме 
Усобне удаљености, на размаку од 8 метара, а затим 2 тениска 

терена са 3m међусобне удаљености. 
Стубови се налазе на 4m од дуже ивице терена симетрично 

распоређене. 
Захтевани ниво осветљености треба да буде 200lx уз равномерност 

осветљености Ehmin/Ehsr>0,6 што је дефинисано за класу II према EN 
12193 „Sports Lightning.“; 

 

 у делу „Опис светиљки потребних за профил М3В“ конкурсне документације на 
страни бр. 39/137 друга подалинеја „Кућиште светиљке треба да буде израђено 
од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким 
поступком бојом у праху.“ мења се и гласи „Кућиште светиљке треба да буде 
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израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском или од дубоко 
извученог алуминијумског лима обојен електростатичким поступком бојом у 
праху.“; 

 

 у делу „Опис светиљки потребних за профиле УУ-1 и УУ-2“ конкурсне 
документације на страни бр. 40/137 трећа подалинеја „Кућиште светиљке треба 
да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен 
електростатичким поступком бојом у праху мења се и гласи „Кућиште светиљке 
треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском или од 
дубоко извученог алуминијумског лима обојен електростатичким поступком бојом 
у праху.“ 

 
 

Стручни тим за реализацију пројекта јавно приватног партнерства без елемената 

концесије за рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Зајечара 
 


