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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: 
Отворени поступак јавне набавке број 129/2018 

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 

модернизацији лифтовског постројења у објектима 

Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1. 

Број партија: 2 

Назив партија 
Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови 

на уградњи лифтова. 

Партија   1  

 

Модернизација лифтовског постројења у објекту 

Дечанска број 8 

Партија   2  
Модернизација лифтовског постројења у објекту 

Омладинских бригада број 1 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама 

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

68/2015),  услед техничке грешке врши се измена 

конкурсне документације у обрасцу: „Рок за завршетак 

радова“, тако да уместо речи: „месеци“, треба да стоји: 

„дана“. 

Потребно је припремити понуду на измењеним  

обрасцима конкурсне документације који се налазе у 

прилогу и биће објављени на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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Партија 1 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8 

 

 

 

 

  
Рок за завршетак радова 

 

 

 

 

 
 Рок завршетка радова и монтаже _____________________________ дана 

                                                      (уписати понуђени рок) 

 

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од дана 

уплате аванса.  

 

 

 

 
  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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Партија 2 – Модернизација лифтовског посторјења у објекту Омладинских бригада број 1 

 

 

 

 

  
Рок за завршетак радова 

 

 

 

 

 
 Рок завршетка радова и монтаже _____________________________ дана 

                                                      (уписати понуђени рок) 

 

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од дана 

уплате аванса.  

 

 

 

 
  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

   

 

 

 


