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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 26. фебруара 2019. 

године, сачињава 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуге – Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког 

геодетског завода и његовим организационим јединицама  

(јавна набавка број 5/2019) 

 

у следећем: 

 

1.  На страници 5. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

1. СКН Стари Град и Врачар уместо 700 треба да стоји "641"; 

3. СКН Земун уместо 998 треба да стоји "972"; 

6. СКН Младеновац уместо 250 треба да стоји "218"; 

 

2.  На страници 6. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

12. СКН Ковачица уместо 184 треба да стоји "178"; 

14. СКН Вршац уместо 201 треба да стоји "166"; 

18. СКН Пландиште уместо 170 треба да стоји "153"; 

 

3.  На страници 8. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

34. СКН Беочин уместо 88 треба да стоји "80"; 

35. СКН Жабаљ уместо 252 треба да стоји "165"; 

37. СКН Нови Сад 2 уместо 1479 треба да стоји "1119"; 

38. СКН Темерин уместо 80 треба да стоји "77"; 

39. СКН Србобран уместо 177 треба да стоји "120"; 

 

4.  На страници 9. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

42. СКН Бач уместо 140 треба да стоји "124"; 

44. СКН Шид уместо 200 треба да стоји "177"; 

46. СКН Пећинци уместо 162 треба да стоји "137"; 

 

5.  На страници 10. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

58. СКН Смедерево уместо 400 треба да стоји "199"; 

59. СКН Смедеревска Паланка уместо 160 треба да стоји "143"; 
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6.  На страници 11. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

62. СКН Жагубица уместо 121 треба да стоји "99"; 

64. СКН Мало Црниће уместо 103 треба да стоји "90"; 

65. СКН Јагодина уместо 373 треба да стоји "298"; 

 

7.  На страници 12. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

75. СКН Дољевац уместо 73 треба да стоји "71"; 

 

8.  На страници 13. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

81. СКН Власотинце уместо 190 треба да стоји "153"; 

82. СКН Бојник уместо 125 треба да стоји "113"; 

83. СКН Врање уместо 269 треба да стоји "266"; 

84. СКН Бујановац уместо 230 треба да стоји "179"; 

88. СКН Трговиште уместо 76 треба да стоји "65"; 

 

9.  На страници 14. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

94. СКН Неготин уместо 521 треба да стоји "497"; 

97. СКН Доњи Милановац уместо 41 треба да стоји "34"; 

 

10.  На страници 15. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

100. СКН Коцељева уместо 515 треба да стоји "308"; 

101. СКН Лозница уместо 283 треба да стоји "257"; 

103. СКН Крупањ уместо 180 треба да стоји "150"; 

105. СКН Ваљево уместо 477 треба да стоји "421"; 

 

11.  На страници 16. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

109. СКН Лајковац уместо 350 треба да стоји "336"; 

113. СКН Чајетина уместо 189 треба да стоји "182"; 

 

12.  На страници 17. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

117. СКН Нова Варош уместо 222 треба да стоји "199"; 
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13.  На страници 18. Конкурсне документације, у табели где су наведени објекти у којима се 

пружају предметне услуге, у колони под називом оријентациона површина пословног 

простора/м2 мења се следеће:  

126. СКН Тутин уместо 139 треба да стоји "116"; 

128. СКН Трстеник уместо 321 треба да стоји "173"; 

129. СКН Александровац уместо 258 треба да стоји "188"; 

130. СКН Ћићевац уместо 70 треба да стоји "67"; 

 

14.  На страници 18. Конкурсне документације, на крају табеле, Укупна површина у м2  уместо 

37492 мења се тако да гласи: "35656". 

 

15.  На страници 21. Конкурсне документације, у табели додатни услови, редни број 2. Пословни 

капацитет, прва колона, под б) да понуђач поседује следеће сертификате издате од акредитованог 

сертификационог тела: 

"- сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008" мења се тако да гласи: "SRPS ISO 

9001:2015";   

"- сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005" мења се тако да гласи: "SRPS ISO 

14001:2015";  

 

16.  На страници 21. Конкурсне документације, у табели начин доказивања – понуђач је дужан 

да достави следеће доказе, редни број 2. Пословни капацитет, друга колона, под б), текст "Копије 

важећих стандарда-сертификата  издатих од  акредитованог сертификационог тела:  SRPS ISO 

важећих стандарда-сертификата  издатих од  акредитованог сертификационог тела:  SRPS 

I

S

O

SRPS OHSAS 18001:2008,  SRPS ISO 14001:2015." 

 

17.  На страници 23. Конкурсне документације, табела под редним бројем 4. Кадровски капацитет, 

колона број 2, текст "- изјава о извршеној обуци хигијеничара на основу Закона о безбедности на 

раду" се мења тако да гласи "Изјаву о извршеној обуци хигијеничара на основу Закона о 

безбедности на раду доставља Понуђач на свом меморандуму, и даје је под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу." 

 

18.  На страници 75. Конкурсне документације, у Моделу уговора, у члану 13, други став, реч 

"менице" замењује се речима  "банкарске гаранције". 
 

 

 

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/

