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Република Србија 
Град Зајечар 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-270/6 
Датум: 20.08.2020. 
   
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши: 
 
 

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
БРОЈ 404-270/6 ОД 20.08.2020. ГОДИНЕ 

 
  

У II измени конкурсне документације у поступку јавне набавке 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 „Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања 
поверених послова у току Припрeмног пeриoда:“ конкурсне документације на 
страни бр. 9/137 у другој алинеји након „према захтевима IEC 60529 или SRPS 
EN 60598-1“ додаје се “или одговарајући”.
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 У делу „Светлотехнички задатак пројекта“ мења се табела и изгледа овако: 
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 у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 38 и 41/137 бришу 
се тачка 4. “Кућиште треба да буде израђено до алуминијумске легуре ливене 
под притиском.” 

 У наслову јавног позива II бр. 404-270/1 од 30.06.2020. године у наслову се брише 
“велике вредности”. 

 у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 43 и 44/137 у тачки 
„Отпорност на удар целе светиљке“ мења се „ИК10“ и гласи „ИК08“. 

 у делу „Ради правилне монтаже и постизања потребног нивоа осветљености на 
свим категоризацијама путева неопходно је да понуђачи обезбеде лире или 
носаче за светиљке. Дужина лира треба да износи максимално 1,5м изузев код 
случејева, гд је дужина лире фиксна“ конкурсне документације на страни 48/137 
у тачки 4 „ENEC сертификат“ додаје се „или одговарајући“. 

 у делу „Опис светиљки“ конкурсне документације на странама 38, 39, 41, 42, 46 
и 47/137 мења се ефикасност светиљки и уместо 120 lm/W гласи 100 lm/W. 

 
 

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 
 


