
ИЗМЕНА И ДОПУНА 

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: Отворени поступак јавне набавке – број 103/2017 

Врста предмета: Радови 

Природа и обим радова и основна 

обележја радова, место извршења 

радова,ознака из класификације 

делатности, односно назив и ознака 

из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке je извођење радова на 

формирању архивског простора са модернизацијом 

инсталације даљинског грејања у Кнеза Милоша 20. 

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 

Грађевински радови. 

Измена конкурсне документације: 

- На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), због техничке грешке, врши се измена 

конкурсне документације у тачки 2. „Обилазак локације“ 

у поглављу III „Техничке карактеристике“ на страни 4 од 

109 тако да гласи:  

            „2. Обилазак локације    

            У циљу достављања квалитетне понуде 

понуђачи су у обавези да пре подношења понуде 

изврше обилазак локације ради правилног 

припремања понуде.   

           Обилазак локације извршиће заинтересована 

лица појединачно у време у које одреди Наручилац. 

Заинтересована лица су у обавези да приликом 

обиласка локације имају овлашћење и потврду на 

обрасцу из конкурсне документације као доказ о 

извршеном обиласку локације. 

           Потврда о извршеном обиласку локације мора 

бити приложена уз понуду. 

           Контакт особа за заказивање термина: Татјана 

Чановић, број телефона: 064/8167-438 и 011/363-1480, 

мејл адреса tatjana.canovic@uzzpro.gov.rs. 

            Наручилац поседује пројектну документацију 

за извођење предметних радова.“ 
 

Допуњује се конкурсна документација прилогом – 

обрасцем потврде о извршеном обиласку локације 
који је саставни део конкурсне документације.   
 

Потребно је припремити понуду у складу са изменом и 

допуном конкурсне документације која ће бити 

објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

 
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Прилог 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

 

 

Потврђујем _____________________________________________________________________ 

                                                       (назив понуђача и седиште)  

да сам пре подношења понуде, у отвореном поступку јавне набавке број 103/2017, чији је 

предмет извођење радова на формирању архивског простора са модернизацијом инсталације 

даљинског грејања у Кнеза Милоша 20, ради правилног припремања понуде, извршио обилазак 

локације, дана _______________2017. године, што својим потписима потврђују овлашћена лица 

наручиоца и понуђача. 

 

 

Овлашћено лице Наручиоца  Овлашћено лице Понуђача 

   

   

 

 

 

 

 

 

 


