
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку чији је 

предмет набавка добара - Испорука и замена фасадне расвете на пословној згради 

републичких органа, која се налази у Београду на углу улица Адмирала Гепрата бр.16 и 

Кнеза Милоша бр.20, ЈН 5/2019, врши измену Конкурсне документације на начин који 

следи: 

У оквиру поглавља II Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

начин, место и рок испоруке добара, техничка документација,начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, мењају се тачке 1. и 8. Конкурсне 

документације, тако да гласе: 

     „ 1. Обилазак места извођења радова 

У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла 

датим у предмеру радова, у делу II конкурсне документације -  Врста, техничке 

карактеристике (спецификација), начин, место и рок испоруке добара, техничка 

документација, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, 

понуђачи су обавезани да, пре подношења понуде, а најкасније 10  календарских дана 

пре отварања понуда, контактирају Наручиоца ради утврђивања распореда обиласка 

места извођења радова ради увида у техниче предуслове за  извршење предмета 

набавке. Представници понуђача пре обиласка, морају Наручиоцу предати овлашћење 

за обилазак. Наручилац ће водити евиденцију и издати оверену потврду о извршеном 

обиласку сваком понуђачу који на захтеван начин обиђе локацију (Образац 10.  дат је у 

поглављу V). Обилазак места извођења радова у циљу сагледавања постојећег стања је 

ОБАВЕЗАН. 
Понуда понуђача који не обиђе место извођења радова и не упозна се са 

постојећим стањем сматраће се неприхватљивом. 

Пре обиласка места извођења радова, потребно је да овлашћено лице 

понуђача (заинтересованог лица) потпише изјаву о поверљивости.“ 

 

„ 7. Техничка документација 

Понуђач уз понуду мора доставити и каталог произвођача са техничким 

карактеристикама за понуђену опрему из којег се јасно и недвосмислено може 

видети да понуђена добра одговарају траженим. Уколико каталог не садржи такве 

податке исти мора бити праћен декларацијом или другим актом произвођача 

опреме који садржи потребне податке или упућивањем на званичну интернет 

страницу произвођача на којој се могу наћи тражени подаци. Наведена 

документација може бити достављена и на енглеском језику и мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим дефинисаним техничким 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

08 Број: 404-02-189/3-2/2019 

Датум: 27. мај 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Београд 



захтевима. Уколико понуђач као саставни део понуде не достави захтевану 

документацију понуда ће бити одбијена.” 

 

 

Напомена:  

Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације 

за јавну набавку у отвореном поступку добара – Замена фасадне расвете, ЈН 5/2019. 
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