
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

Служба за јавне набавке                                   

XVI број: 404-169/5-1                                                        

Београд 

Булевар краља Александра 77 

13.11.2018. године 

Јавна набавка број 33/2018 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 33/2018 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације 

 

I – Дана 10.11.2018. године (субота), у Управу Градске општине Звездара, достављен је, 

електронским путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности број 33/2018 - набавка добара: опрема за видео надзор са уградњом, следеће садржине:  

 

Питање: 
 

“Поштовани 

 

да ли на локацијама постоји кабловска инсталација или је потребно постављање инсталације. Ако 

је потребно, молим Вас да специфицирате врсту и дужину инсталације. Претпостављамо да имате 

израђен пројекат система техничке заштите у складу са Законом о приватном обезбеђењу.” 

 

Одговор: 

 

На свим локацијама постоји кабловска инсталација и није потребно постављање нове 

инсталације. 

Пројекат система техничке заштите није рађен за ову јавну набавку, јер се ради о замени 

старих камера новим камерама, при чему нису предвиђене интервенције на постојећој кабловској 

инсталацији. 

 

II – Измена Конкурсне документације 

 

Наручилац је утврдио да у Обрасцу структуре цене са спецификацијом добара (Образац 8), 

постоји техничка омашка. У колони 11 - Набавка, испорука и монтажа хард диска 4TB SATA III, 

Intellipower, 64MB (страна 38 од 50), назначено је грешком 8 комада, а треба да стоји 2 комада. 

 

С обзиром да је наручилац у складу са Законом изменио конкурсну документацију 6 дана 

пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда је продужен до 20.11.2018. године 

у 10 часова.  

У складу са горе наведеним, јавно отварање понуда биће спроведено 20.11.2018. године у 

12:00 часова. 

 

Конкурсна документација са назнаком “измењена верзија – 13.11.2018“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са новом верзијом. 

Уколико не припреме понуду у складу са новом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

 Небојша Перић с.р. 


