
ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Oтворени поступак број 59/2018 

Врста предмета: Добра  

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка светиљки, сијалица 

и пратећег електроматеријала. 

Назив и ознака из општег речника: 31500000-1 Расветна 

опрема и електричне светиљке. 

 

Измена конкурсне 

документације: 

 

На основу члана 63. став 2 и став 5. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015),  врши се измена конкурсне 

документације у обрасцу СПЕЦИФИКАЦИЈА СА 

СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

на страни 47од 62. 

Ставка под редном броју 73 „Сијалица лед ≥16W, грло 

Е27, напон 220-240V/50Hz , боја светлости  2700K, 

осветљај ≥ 1350lm, Индекс одзива боје (CRI):  ≥80, 

балон  А60, животни век ≥ 30.000h.Усаглашена  је са 

стандардом EN60598-1“   уместо „Усаглашена  је са 

стандардом EN60598-1“ 

“ треба да стоји „Усаглашена  је са стандардом 

EN62471/2008 и  EN62560/2012 

Потребно је припремити понуду на измењенoj страни 

конкурсне документације која се налази у прилогу и 

биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 

биће објављено на Порталу јавних набавки и на 

Интернет страници Наручиоца.  

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

 

 

 



Страна 47 oд 62 

  

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, ОП 59/2018 

 

 

Р.бр Опис позиције 

Јед. 

мере 

 

Количина 

Уписати назив  

произвођача и тип 

понуђеног добра 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(4х6) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71.  

Сијалица лед ≥8W, грло Е27, напон 

220-240V/50Hz , боја 

светлости  2700K, осветљај ≥ 

700lm, Индекс одзива боје 

(CRI):  ≥80, балон  А60, животни 

век ≥ 30.000h Усаглашена 

стандардом EN62471/2008 и 

62560/2012 

ком. 200 

 

  

  

72.  

Сијалица лед ≥10W, грло Е27, 

напон 220-240V/50Hz , боја 

светлости  2700K, осветљај ≥ 

810lm, Индекс одзива боје 

(CRI):  ≥80, балон  А60, животни 

век ≥ 30.000h Усаглашена 

стандардом EN62471/2008 и 

62560/2012 

ком. 500 

 

  

  

73.  

Сијалица лед ≥16W, грло Е27, 

напон 220-240V/50Hz , боја 

светлости  2700K, осветљај ≥ 

1350lm, Индекс одзива боје 

(CRI):  ≥80, балон  А60, животни 

век ≥ 30.000h.Усаглашена  је са 

стандардом EN62471/2008 и  

EN62560/2012 

ком. 600 

 

  

  

74.  

Лед цев ≥18W Т8 грло G13 220-

240V/50Hz L-1200mm Температура 

боје светлости: 4000 K Осветљај: ≥ 

1600 lm Индекс одзива боје 

(CRI):  ≥80 Животни век:≥ 

30.000h.Сертификат EN60598-1   

ком. 1300 

 

  

  

 


