
 

 

 На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку 

образована решењем Начелника општинске управе Голубац број 404-35-2/2019 од 

24.07.2019. године објављује: 

 

                                               ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

       

                                        КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

За јавну набавку радова бр.26/2019 у поступку јавне набавке мале вредности: Израда 

расвете на шетно – бициклистичкој стази Винци – Голубац, деоница 3,назив и ознака 

из Општег речника Набавки: расветна опрема и електричне светиљке – 31500000. 

 

 

- Измена је означена црвеном бојом. Измена је на страни 34/40 Конкурсне 

документације ЈНМВ 26/2019. 
 

 

 

 

 Број:404-35-10/2019                                                                   Комисија за ЈН 26/2019 

 Голубац 02.08.2019.године 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

Набавка и Уградоа цевних  челичних  

сегментних стубпва за псветљеое висине  

5м, са лирпм п,5м. Телп стуба израђенп пд 

челичних цеви различитих пречника 

системпм навлачеоа, сппј сегмената 

изведен вареоем CO2 уз претхпдну 

машинску пбраду краја сегмента благим 

пплукругпм. Телп стуба заваренп за темељну 

плпчу димензија 400x400x10mm и дпдатнп 

пјачанп ребрима. Темељна плпча квадратнпг 

пблика са 4 рупе у теменима квадрата за 

причвршћиваое стуба на анкер вијке. 

Дебљина прпфила : Fi 133 je 4,8mm, Fi 76 

je2,9mm i Fi 60 je 2,2mm 

Веза стуба и анкера наврткама и 

ппдлпшкама за нивелацију  и пвц капицама 

за заштиту анкера. Отвпр за смештај РПО 

плпче на 550мм пд темељне плпче. 

Ппклппац птвпра у равни стуба са пкапницпм 

изнад и анти – вандал  завртоем. Стуб је 

пжичен  каблпм ПП00 3x1,5. 

Опремљен је РП 4 плпчпм и фра псигурачем 

6А. 

Заштита пд кпрпзије ппступкпм тпплпг 
цинкпваоа сппља и изнутра према 
стандарду ЕН ИСО 1461. 

ком 64 

  

24. 

Исппрука и мпнтажа светиљке за јавнп 

псветљеое слична типу Led Kristal 1 “Feman” 

са ЛЕД  извприма светлпсти укупне снаге 52 

W максималнп. Неутралнп беле бпје 

светлпсти температуре 4000К ±5%,укупан 

излазни светлпсни флукс  5600 лм  

минималнп,Фактпр снаге ≥ 0,9.Кућиште 

светиљке израђенп пд легуре алуминијума 

пппут легуре Al SiMg7 или сличне. 

Прптектпр израђен пд равнпг каљенпг 

стакла. Кпмплетна светиљка је у степену 

заштите ИП 66. Отппрнпст на удар ИК 08. 

Напајаое светиљке у степену заштите ИП 66. 

Тежина светиљке 5,5 кг максималнп,пквирна 

димензија светиљке дужина 540 мм,ширина 

250 мм,висина 70 мм ±5 %.Минимални 

прпстпр за ПЦБ плпчу са лед  дипдама 

270×210×15мм. Минимални унутрашои 

прпстпр за напајаое светиљке 210×85×35 

мм. Пптребнп је да светиљке имају напајаое 

са активнпм ПФЦ-функцијпм-кпрекцијпм 

фактпра снаге (цпс фи).Радна температура је 

ком 64 

  



у ппсегу пд -35 дп +50ºЦ са аутпматским 

искључеоем кпд прекпмерне температуре 

дп ппнпвнпг укључеоа расвете (не 

пре).Напајаое светиљки треба да има 

мпгућнпст ппдешаваоа излазне струје АОЦ. 

Пптребнп је да светиљке имају мпгућнпст 

ппдешаваоа кпнстантнпг псветљеоа тпкпм 

живптнпг века ЛЕД извпра светлпсти ЦЛО. 

Светиљке треба да имају и мпгућнпст 

активираоа мпда максималнпг псветљеоа 

кпји функципнише дп ппнпвнпг укључеоа – 

ОВЕРРИДЕ функција. 

Напајаое треба да садржи пбавештеое п 

истеку живптнпг века ЛЕД извпра светлпсти – 

ЕОЛ. Свака светиљка треба да  има заштиту 

пд краткпг сппја (пренаппна),Сурге 

имунитет,индукције и пражоеоа линија-

земља 6кВ минималнп,линија-линија 4кВ 

минималнп. Светиљке треба да  имају 

мпгућнпст димпваоа  у пет различитих 

кпрака,кап и мпгућнпст сампкалкулације 

средине нпћи на пснпву кпје се и снага меоа 

такпђе у пет кпрака. 

Узпрак прпграмирати у следећих 5 кпрака: 

1-Првих 30 мин. 40 % снаге 

2-Следећих 60 мин. 70 % снаге 

3-Наредних 180 мин. 100 % снаге 

4-Следећих 60 мин. 70 % снаге 

5-Дп искључеоа 40 % снаге 

 

Укупна цена без ПДВ-а  :  

Износ ПДВ-а 

 
 

Укупна цена са ПДВ-ом:  

 

 

Место: 

_____________________                                                           Потпис одговорног лица:   
 

Датум:                                                      М.П.                          ________________________                                                            

______________________ 
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VI   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА  МОРА  ДА  БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Голубац, Цара Лазара бр.15, 

12223 Голубац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (радови) –  израда расвете на 

шетно – бициклистичкој стази Винци – Голубац, деоница 3; број ЈН: 26/2019- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до  08.08. 2019. године  до  12. 00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

  Изјаву понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75.   Закона; 

  Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо); 

  Образац понуде;  

  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене; 

  Модел уговора; 

  Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 

  Образац изјаве о независној понуди; 

  Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо). 

 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и 

техничким условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан  од 

стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора 

бити потписан од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.  

Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група 

понуђача, обрасце копирати у потребном броју примерака. 
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