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Број: 5/18/1-1063 
Дана: 11.04.2018. 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 04-03-18-р, 
сачињава 

 
ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измене основне верзије)  

 
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ РАСВЕТЕ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНОМ РАСВЕТОМ 

СА ЛЕД ИЗВОРИМА СВЕТЛОСТИ 
 број јавне набавке 04-03-18-Р 

 
 

Измене конкурсне документације, образложене у одговору заинтересованом лицу број 5/18/1-
1062 од 11.04.2018. године,  врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 50, додају се подаци о: 
 

- изменама конкурсне документације  
" Број и датум измена: 5/18/1-1063 од 11.04.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда 

             „Рок за подношење понуда: 17.04.2018. до 09,00 часова   
(основна верзија до 13.04.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/1-1061 од 11.04.2018. године)“ 
 

               - изменама датума и времена отварања понуда 
„Датум и време отварања понуда: 17.04.2018. до 09,10 часова“ 
 
 

БРОЈ 2 
На страни 2 од 50,  у табеларном делу: „обр. 9. Изјава о обиласку локације“ брише се. 
 
БРОЈ 3 
На страни 3 од 50,  у документу број 1 - Општи подаци о јавној набавци,  тачка (8) мења се и 
гласи: 
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„подаци о финансијеру: Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, по Уговору број 
143-401-710/2018-02 од 14.03.2018.године,  предметну јавну набавку финансира у максималном 
износу од 78,76%  од вредности без ПДВ-а.“. 
 
 
БРОЈ 4 
На странама 4, 5 и 6 од 50,  у документу број 2 - Врста, техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл., тачка 1) подтачка 1.1., у техничким карактеристикама 
за ставке 6-19 бришу се подаци у којима су наведени типови и произвођачи сијалица и 
светиљки. 

 
БРОЈ 5 
На страни 6 од 50,  у документу број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл., тачка 1) подтачка 1.2., у ставу 1. алинеја пета мења се и гласи: 

 „узорке: узорке ЛЕД светиљки – по један узорак за сваки понуђени тип, повезане каблом са 
утикачем за монофазни прикључак. Наручилац ће извршити визуелну контролу, контролу 
функционалности у смислу да је светиљка у функцији. Наручилац задржава право да у поступку 
стручне оцене понуда, у случају сумње у испуњеност захтеваних техничких карактеристика, 
узорак достави на оцену у сертификовану лабораторију. 

Узорци које је доставио изабрани понуђач, Наручилац ће задржати током реализације уговора у 
циљу пријемне контроле. Добављачима којима не буде додељен уговор о јавној набавци, узорци 
ће бити враћени након закључења уговора са изабраним понуђачем.“ 

 
БРОЈ 6 
На страни 6 од 50,  у документу број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл., тачка 1) подтачка 1.5. мења се и гласи: 

 „У циљу припреме прихватљиве понуде, понуђач може да изврши увид у локацију радова. 
Заинтересовано лице подноси захтев за увид у писаној форми путем електронске поште: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs.  О обиласку локацију сачињава се забелешка. 

Понуђач који не изврши увид у локацију радова, не може накнадно истицати да у моменту 
подношења понуде није био упознат са условима градње и да није располагао свим неопходним 
информацијама потребним за припрему понуде.“. 
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БРОЈ 7 
На страни 8 од 50,  у документу број 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у додатном услову под бројем 3 – 
Пословни капацитет 2,  речи: „од дана“ замењују се речима: „до дана“. 

 
БРОЈ 8 
На страни 11 од 50,  у документу број 4 – Критеријуми за доделу уговора, тачка 2) мења се и 
гласи: 

„Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, уговор ће се доделити понуђачу чија 
понуда има већи број пондера по основу елемента критеријума, по следећем редоследу:   
 

1. Понуђена цена     
2. Рок завршетка радова, рачунајући од дана увођења у посао  

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба, у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача чије су понуде 
оцењене као прихватљиве.  

Наручилац ће писаним путем позвати понуђаче, извлачење путем жреба извршити јавно уз 
вођење записника. Називи понуђача биће написани на одвојеним папирима исте боје и исте 
величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан 
комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.“ 
 
 
БРОЈ 9 
На страни 12 од 50,  у документу број 5 – Обрасци који чине саставни део понуде, у табеларном 
делу: „обр. 9. Изјава о обиласку локације“ брише се. 
 
 
БРОЈ 10 
На страни 22 од 50,  у обрасцу 1 – Образац понуде, у ставу 3. алинеја пета мења се и гласи: 

 „узорке: узорке ЛЕД светиљки – по један узорак за сваки понуђени тип, повезане каблом са 
утикачем за монофазни прикључак. Наручилац ће извршити визуелну контролу, контролу 
функционалности у смислу да је светиљка у функцији. Наручилац задржава право да у поступку 
стручне оцене понуда, у случају сумње у испуњеност захтеваних техничких карактеристика, 
узорак достави на оцену у сертификовану лабораторију. 

Узорци које је доставио изабрани понуђач, Наручилац ће задржати током реализације уговора у 
циљу пријемне контроле. Добављачима којима не буде додељен уговор о јавној набавци, узорци 
ће бити враћени након закључења уговора са изабраним понуђачем.“ 
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БРОЈ 11 
На страни 29 од 50,  у обрасцу 8 – Референтна листа, у ставу 2. речи: „од дана“ замењују се 
речима: „до дана“.  
 
БРОЈ 12 
На страни 30 од 50,  образац 9 – Изјава о обиласку локације, брише се. 
 
БРОЈ 13 
На страни 32 од 50,  у документу број 6 - Модел уговора,  у члану 1. Став 1. алинеја друга мења 
се и гласи: 
„да Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, по Уговору број 143-401-710/2018-02 од 
14.03.2018.године,  предметну јавну набавку финансира у максималном износу од 78,76%  од 
вредности без ПДВ-а.“. 
 
БРОЈ 14 
На страни 42 од 50,  у документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2) 
у табеларном делу: „р. бр. 9  Образац број  9  - Изјава о обиласку локације“ брише се. 
 
БРОЈ 15 
На страни 44 од 50,  у документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 
9) подтачка 9.3. мења се и гласи: 
„У циљу припреме прихватљиве понуде, понуђач може да изврши увид у локацију радова. 
Заинтересовано лице подноси захтев за увид у писаној форми путем електронске поште: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs.  О обиласку локацију сачињава се забелешка. 

Понуђач који не изврши увид у локацију радова, не може накнадно истицати да у моменту 
подношења понуде није био упознат са условима градње и да није располагао свим неопходним 
информацијама потребним за припрему понуде.“. 
 
 
На страни 2 од 50, врши се ажурирање бројева страна у садржају. 
Укупан број страна конкурсне документације након измена је 49. 
 
Комисија за јавну набавку број  04-03-18-р 


