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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 18-14-8141/2-14 од 16.06.2014. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 18-14-8141/3-14 од 16.06.2014. године припремљена је: 

 
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

1. 
У Конкурсној документацији за предметну ЈН мења се на страни 22 тачка 5 тако 
да гласи: 

 
5.  „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

 

 
 
 

1) Карактеристике пословног простора: 
 

    Укупна површина пословног простора од 600-700m2; 
 

    Комплетно опремљен и климатизован  канцеларијски простор за најмање 
70  запослених  (канцеларијски  сто,  столице,  ормани);  Потребан  број 
канцеларија је 14; 

 

    Да пословни простор поседује салу за састанке са минимум 20 места; 
 

    Да пословни простор поседује одговарајућу просторију за сервер; 
 

 Да пословни простор поседује чајну кухињу са припадајућом опремом и 
белом техником (минимум: судопера, радна плоча, уградна плоча за 
кување или шпорет, микроталасна рерна, бојлер запремине од минимум 5l, 
фрижидер); 

 

 Да је пословни простор у ужем центру Београда односно у некој од улица 
која су у близини Оснивача Наручиоца (најдаље 2,0 km од Балканске број 
13), из разлога што је Наручиоцу неопходна директна попречна веза са 
својим Оснивачем; 

 

 Да пословни простор има најмање 1 засебан мокри чвор т.ј. 4 тоалета (2 
мушка   и 2 женска) са припадајућом опремом (лавабои, WC шоље, 
огледала) или уколико је простор вишеетажни по 2 засебна мокра чвора т.ј. 
2 тоалета (мушки и женски) са припрајућом опремом (лавабои, WC шоље, 
огледала) на свакој етажи; 

 

 Да, ако се пословни простор налази на спрату треба да  поседује најмање 
два лифта; 

 

    Да пословни простор поседује портирницу и обезбеђење 24 сата; 
 

    Да постоји могућност приступа у зграду лицима са посебним потребама 
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    Да је пословни простор прикључен на градско централно грејање; 
 

    Да су канцеларије добро осветљене дневним светлом; 
 

 Да пословни простор испуњава захтеве предвиђене прописима из области 
безбедности и противпожарне заштите; 

 

    Да пословни простор има независан извор напајања у виду агрегата; 
 

 Да пословни простор поседује вентилацију за санитарне просторије, а за 
канцеларијски део и климатизацију; 

 

    Да   постоји   могућност   преграђивања   просторија   према   потребама 
Наручиоца о трошку Понуђача; 

 

    Да минимална висина плафона износи 2,5m, а максимална висина 3,0m“ 
 
 

 
2. 

 
У Конкурсној документацији за предметну ЈН мења се Образац 8 тако да је: 

 
„ОБРАЗАЦ  8 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

УСЛУГА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА 
 
 
 
 

1) Карактеристике пословног простора:  
 

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 

 

Унети конкретне податке о 
предмету закупа или ДА/ НЕ 

    Укупна површина пословног простора од 600-700 m²;  

  
    Комплетно  опремљен  и  климатизован     канцеларијски 

простор  за  најмање  70  запослених (канцеларијски сто, 
столице, ормани,); 

    Потребан број канцеларија 14; 

 

 Да  пословни  простор  поседује  салу  за  састанке  са 
минимум 20 места; 

 

 Да пословни простор поседује одговарајућу просторију за 
сервер 

 

 Да    пословни    простор    поседује    чајну    кухињу    са 
припадајућом уградном опремом и белом техником 

 

 Да је пословни простор у ужем центру Београда односно у 
некој од  улица која су у  близини Оснивача Наручиоца 
(најдаље 2,0 km од Балканске број 13), 

 

 Да пословни простор има најмање 1 засебни мокри чвор 

т.ј. 4 тоалета (2 мушка и 2женска) са припрајућом опремом 
(лавабои, WC шоље, огледала) или уколико је простор 
вишеетажни по 2 засебна мокра чвора т.ј. 2 тоалета (мушки 
и женски) са припрајућом опремом (лавабои, WC шоље, 
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огледала) на свакој етажи;  
 Да,  ако  се  пословни  простор  налази  на  спрату 

поседује најмање два лифта 
 

    Да пословни простор поседује портирницу и обезбеђење 

24 сата; 
 

 Да  постоји  могућност  приступа  у  зграду  лицима  са 
посебним потребама; 

 

 Да је пословни простор прикључен на градско централно 
грејање; 

 

    Да су канцеларије добро осветљене дневним светлом;  

 Да   пословни   простор   испуњава   захтеве   предвиђене 
прописима из области безбедности и противпожарне 
заштите; 

 

 Да пословни простор поседује независан извор напајања у 
виду агрегата; 

 

 Да пословни простор поседује вентилацију за санитарне 
просторије, а за канцеларијски део и климатизацију; 

 

 Да  постоји  могућност  преграђивања  просторија  према 
потребама Наручиоца; 

 

Захтеви  у   погледу  телекомуникационих  услова  у 
пословном простору: 

 

 Пословни  простор  са  решеном  инфраструктуром 
локалне  рачунарске  мреже  за  6  секретарских  IP 
телефона,  40  обичних  IP  телефона  и  2  факса, 
интернетом   минималног   капацитета   10   Mbps   и 
оптичким приступом 

 

• Простор опремљен зидним утичницама (изведено 
структурно    каблирање    категорије    Cat6    или 
алтернативно   5е)   капацитета   минимално   96 
зидних прикључака, са обезбеђеним повезивањем 

на преспојне панеле. Број стандардних мрежних 
зидних RJ45 утичница према структури 
просторије: 

o Канцеларија    за    1    особу:    3 
утичнице 

o Канцеларија    за    2    особе:    4 
утичницe 

o Канцеларија    за    3    особе:    6 
утичница 

o Канцеларија    за    4    особе:    8 
утичница 

o Ходник 3 утичнице 
o Кафе кухиња 1 утичница 

 

•     Две класичне телефонске линије  
 

 
 

У                                                 дана                   2014.године 
 
 
 
 

М.П. 
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Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
 

                                                           “ 
 
 
 
 

 
3. 

 
У Конкурсној документацији за предметну ЈН мења се на страни 42 члан 13., 
тако да гласи: 

 
„Члан 13. 

 

 

Овај Уговор се закључује у складу са одобреним средствима за ову намену 

у 2014.години и предвиђеним средствима у наредној календарској години. У 

случају да у наредној календарској години, Закупцу од стране надлежних органа 

планирана финансијска средства потребна за извршење његове уговорне 

обавезе не буду одобрена, у целости или делимично, неодобравање 

финансијских средстава у целости представља раскидни услов, чијим 

наступањем уговор престаје да важи, а у случају делимичног одобравања 

средстава, Закупац има право да реализацију уговора сведе на обим за који су 

финасијска средства одобрена, у ком случају Закуподавац нема право на 

евентуалну штету  по основу раскида  уговора, односно по основу неизвршења 

уговорних обавеза од стране Закупца у целости. 

Закупац је дужан да обавести Закуподавца о наступању раскидног услова 

из става 1. овог члана писменим путем у року од 5 дана од дана сазнања да 

потребна финансијска за реализацију уговора нису одобрена, са отказним роком 

од 60 дана. 

 
На све односе који нису овим уговорм регулисани примењују се одредбе 

Закона о облигационим односима.“ 


