
 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ОП-Д-5-1/2020-ДМ  

 
У складу са чланом 63. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) a услед техничке 
грешке Наручиоца врши се измена предметне конкурсне документације: 
 

1. У ПОГЛАВЉУ V: ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
У Обрасцу бр.8.   Потврда за референце (за систем видео надзора, алармни систем и интеграцијски 
софтвер) у делу: 
Уместо: 
„У претходне три године (релевантан је период од 3 (три) године од дана истека рока за подношење 

понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) реализовао испоруку и уградњу минимум 3 (три) 

мониторинг центра, у уговореном року, обиму и квалитету и да у року трајања није било рекламације 

на исто.“ 
 

Треба да гласи:  

„У претходне три године (релевантан је период од 3 (три) године од дана истека рока за подношење 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) реализовао испоруку и уградњу минимум 3 (три) 
објекта: систем видео надзора, алармни систем и интеграцијски софтвер који интегрише у једну 
платформу систем видео надзора и противпровални систем, у уговореном року, обиму и квалитету 
и да у року трајања није било рекламације на исто.“ 

 
На следећој страници се налази исправљен Образац бр.8 у поглављу V: ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ који треба да се попуни и достави. 

 
2. На страни 1 конкурсне документације: 

Уместо: 
Рок за подношење понуде: 30.07.2020. године до 09:00 часова  

Време отварања понуде: 30.07.2020. године у 10:00 часова 
 

Треба да гласи: 
Рок за подношење понуде: 03.08.2020. године до 09:00 часова  

Време отварања понуде: 03.08.2020. године у 10:00 часова 
 

3. У ПОГЛАВЉУ VII:  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Уместо: 
У тачки 2. у делу: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2020. до 
09.00 часова. Отварање понуда ће се обавити 30.07.2020. године у 10.00 часова у просторијама 
Наручиоца на адреси: Булевар ослобођења 5, Нови Сад. 
 
Треба да гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2020. до 
09.00 часова. Отварање понуда ће се обавити 03.08.2020. године у 10.00 часова у просторијама 
Наручиоца на адреси: Булевар ослобођења 5, Нови Сад. 
 

 

  
 

 
  НОВИ САД 



 
(ОБРАЗАЦ 8) 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

  

НАЗИВ НАРУЧИОЦА    

СЕДИШТЕ И АДРЕСА    

       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ    

        МАТИЧНИ БРОЈ    

                    ПИБ    

 

У складу са чланом 76.став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15), дајемо 

 

П О Т В Р Д У 
Којом потврђујемо да је испоручилац:  

   

_________________________________________________________________________  

(уписати назив и седиште испоручиоца) 

У претходне три године (релевантан је период од 3 (три) године од дана истека рока за подношење 

понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) реализовао испоруку и уградњу на минимум 3 

(три) објекта: систем видео надзора, алармни систем и интеграцијски софтвер који интегрише у једну 

платформу систем видео надзора и противпровални систем,  у уговореном року, обиму и квалитету 

и да у року трајања није било рекламације на исто. 

 

Опис извршеног посла:    

  

_________________________________________________________________________  

  

Потврда се издаје на захтев: __________________________________________________  

                                                                      (назив и седиште испоручиоца)  

Ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке бр. ОП-Д-5-1/2020-ДМ - Систем за надзор објеката и 

алармни системи, за потребе Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад и у друге сврхе се не може 

користити. 

   

У ____________________ дана _________________ 2020.год. 

 
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
 

Давалац изјаве – овлашћено лице,  

____________________________ 

Име и презиме даваоца изјаве 

                ( читко потписано ) 

 

 


