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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/18-44 

Дана: 31. августа  2018. године 

Шифра: ОП-20/2018 

Нови Сад 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку радова – радови у Потходнику, шифра: ОП-

20/2018,  је дана 31. августа 2018. године, сачинила 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ У ПОТХОДНИКУ 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-20/2018) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови у Потходнику, шифра: 

ОП-20/2018, у поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА - у отвореном поступку за јавну набавку 

радова – радови у Потходнику,  након ставке 17, додају се ставке 18-23, и гласе: 

Р.бр 
ОПИС 

јединица 

мере количина 

 
1 2 3 

18. Испитивање и демонтажа постојеће инсталације паушал 1 

19. 
Испорука и уградња кабла за расвету у спуштеном плафону 

или на обојмицама N2XH-J 3x1.5 mm2 
m 1550 

20. 

Демонтажа постојеће светиљке, испорука и монтажа уградне 

светиљке RELAX H LED M PAR MAT-V2  LED 

5750lm/8401X49W, LED DRIVER   произвођача  OMS 

Словачка са гаранцијом од 5 год. и носачем за уградњу у  

hanter daglas 

компл. 192 

21. 
Испорука и уградња против паничне светиљке 2921 LED 1,3 

W 3h 3.6V OMS-UX  
ком 20 

22. 

Преправка у постојећим разводним орманима РО-1 и РО-2 

уградњом следеће опреме: дигитални 2-канални Астро и 

годишњи тајмер – 1 ком. трополни контактор 16 А-6 ком, 

ситан инсталациони материјал (клемне, ПФ жица...) 

компл. 1 

23. 
Ситан инсталациони материјал потребан за монтажу 

инсталације 
паушал 1 
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Тачка 2. 

 

У делу IV  услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова: тачка 3. да испуњава услов кадровског 

капацитета:  

тачка „3.2 минимум једно лице техничког смера (средња стручна спрема) са положеним 

испитом из области заштите од пожара и лекарским уверењем за рад на висини“,  мења се и 

гласи: 

„3.2 минимум једно лице техничког смера (средња стручна спрема) са положеним стручним 

испитом из области заштите од пожара и лекарским уверењем за рад на висини“. 

 

Тачка 3. 

 

У делу доказа додаје се тачка 3.6 која сада гласи:  „Фотокопија уверења о положеном 

стручном испиту из области заштите од пожара за лице из тачке 3.2“ 

 

Тачка 4. 

 

У делу VIII  образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(предмер радова) у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови у Потходнику,  

шифра: ОП-20/2018, након ставке 17,  додају се ставке 18-23 које гласе: 

 

 ОПИС 
јединица 

мере 
количина 

јед. 

цена 

без 

ПДВ-

а 

јед. 

цена 

са 

ПДВ-

ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

  1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5) 

18. 
Испитивање и демонтажа 

постојеће инсталације 
паушал 1         

19. 

Испорука и уградња кабла за 

расвету у спуштеном плафону 

или на обојмицама N2XH-J 

3x1.5 mm2 

m 1550         

20. 

Демонтажа постојеће 

светиљке, испорука и 

монтажа уградне светиљке 

RELAX H LED M PAR MAT-

V2  LED 5750lm/8401X49W, 

LED DRIVER   произвођача  

OMS Словачка са гаранцијом 

од 5 год. и носачем за 

уградњу у  hanter daglas 

компл. 192         

21. 

Испорука и уградња против 

паничне светиљке 2921 LED 

1,3 W 3h 3.6V OMS-UX  

ком 20         

22. 

Преправка у постојећим 

разводним орманима РО-1 и 

РО-2 уградњом следеће 

опреме: дигитални 2-канални 

Астро и годишњи тајмер – 1 

ком. трополни контактор 16 

компл. 1         
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А-6 ком, ситан инсталациони 

материјал (клемне, ПФ 

жица...) 

23. 

Ситан инсталациони 

материјал потребан за 

монтажу инсталације 

паушал 1         

 

Тачка 5. 

 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОП-20/2018 

 

 


