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На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, дана 22. фебруара  
2018. године, сачињава 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуге – Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког 

геодетског завода и његовим организационим јединицама 
(јавна набавка број 01/2018) 

 
у следећем: 
 

1. На страници 5. Конкурсне документације, у табели под редним бројем 5. Служба за 
катастар непокретности Сурчин, мења се адреса Службе, уместо "ул. Косовска број 2", 
мења се тако да гласи "ул. Војвођанска број 109". У наставку табеле, оријентациона 
површина пословног простора/м2, уместо "222" треба да стоји "200". У наставку табеле, 
оријентациони број запослених радника, уместо "14" треба да стоји "16". 

 
2. На страници 6. Конкурсне документације, у табели, претпоследња колона, укупна 

површина, уместо "19172 м2" се мења тако да гласи "19150 м2".  
 
У табели, последња колона, укупан број запослених, уместо "1113" се мења тако да 
гласи "1115". 

 
3. На страници 12. Конкурсне документације, у делу Остали услови, под редним бројем 5, 

ставка "5.1 Понуђач мора извршити увид у све пословне објекте Наручиоца" се брише. 
4. На страници 12. Конкурсне документације додаје се следећи поднаслов и текст: 

"Могућност обилазака објеката Наручиоца у којима ће се пружати предметне услуге 
 
Наручилац је оставио могућност Понуђачима који то желе да обиђу локације објеката у којима 
ће се пружати предметне услуге.   
Увид у објекте Наручиоца у којима ће се вршити предметне услуге вршиће се уз претходну 
најаву руководиоцу сваке организационе једнице – Службе за катастар непокретности.  
Адресе свих објеката  налазе се у Поглављу II Конкурсне документације. Контакт телефони 
могу се наћи на сајту Републичког геодетског завода:  rgz.gov.rs. 
Записник о извршеном увиду у објекте Наручиоца мора бити попуњен, печатиран и потписан 
од стране овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица унутрашње јединице 
Наручиоца за сваки објекат посебно. 
 
Понуђач који жели да обиђе објекте Наручиоца доставља Записник о извршеном увиду у 
објекте Наручиоца (Образац 13) и Изјаву понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду 
у објекте Наручиоца, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би 
настале по основу ове јавне набавке  (Образац 14)." 
 

5. На страници 16. Конкурсне документације, V Обрасци који чине саставни део понуде, 
ставке под редним бројевима "13) Образац записника о извршеном увиду у објекат 
Наручиоца (Образац 13)  и 14) Образац изјаве понуђача о могућности извршења услуга 
(Образац 14)" се бришу. 

6. На страници 16. Конкурсне документације додаје се следећи текст: 
"Напомена: 
 
Образац 13 и Образац 14 достављају Понуђачи који су искористили могућност да обиђу 
објекте Наручиоца у којима ће се вршити предметна услуга."  
 

7. На страници 38. Конкурсне документације, Образац број 13. – Записник о извршеном 
увиду у објекат Наручиоца, текст Напомене се мења, тако да гласи: 
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 "Напомена: Образац фотокопирати ради попуњавања за сваки објекат Наручиоца. Овај образац 
попуњавају и достављају Понуђачи који су искористили могућност и обишли објекте 
Наручиоца у којима ће се вршити предметна услуга." 
 

8. На страници 39. Конкурсне документације, Образац број 14. – Изјава понуђача о 
могућности извршења услуга, додаје се следећи текст: 
 
"Напомена: Овај образац попуњавају и достављају Понуђачи који су искористили 
могућност и обишли објекте Наручиоца у којима ће се вршити предметна услуга." 
 

 
 
Напомена: Наручилац ће на свом званичном сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за  
јавне набавке објавити Конкурсну документацију са горе наведеним изменама.  

 

http://www.rgz.gov.rs/�

