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На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 08 /17 

 

 

1. У Делу 3 “Техничке спецификације”  Конкурсне документације у поглављу II) 
пројектни задатак машинске инсталације/ инсталације грејања, додаје се део 
текста: 
 
„Уређаји за регистровање сопсвене појединачне потрошње - стански 

калориметри морају предходно да се овере - испитају од стране 

овлашћене и акредитоване лабораторије за ову врсту послова. 

Извршилац посла је у обавези да за поменуте уређаје обезбеди услугу 

очитавања и прерасподеле утрошене топлотне енергије у објекту у 

периоду од 2 године од увођења објекта у систем редовног грејања.“  

 

2. У Делу 3 -Техничке спецификације Конкурсне документације у поглављу III) 
услови и обим извођења радова /листе опреме и материјала –машинске 
инсталације, мења се тачка бр. 8 која гласи: 

 

 
 

новом тачком бр. 8 : 
 

 
 

3. На страни 5 од 65 у делу 2) 2.2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Дела 1 Конкурсне документације 

мења се тачка 1 подтачка 4 која гласи: 
 
„4. Потребно је да је вредност Пројеката пројектованих стамбених и/или стамбено 
– пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње /школе, 
хотели, болнице, домови ученик, домови студената, домови старих лица и 
управне зграде/ најмање 80 000 000,00 РСД  /осамдесет пет милиона динара/ “ 

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема     

или одговарајуће
произвођач

8 калориметар

Siemens - ултразвучни 

калориметар са M-bus 

комуникацијом

Siemens - Немачка

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема     

или одговарајуће
произвођач

8 калориметар

Danfoss SonoSafe - ултразвучни 

калориметар са M-bus 

комуникацијом

Danfoss - Данска



 

стр. 2 oд 2                                                                       ВЈН 08/17 
 

 

новом тачком 1 подтачка 4 која гласи: 
 

„4. Потребно је да је вредност Пројеката пројектованих стамбених и/или стамбено 
– пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње /школе, 
хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и 
управне зграде/ најмање 80 000 000,00 РСД  /осамдесет милиона динара/ “ 
 

Важнa напоменa: 

Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену и приложи је уз понуду.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 08/17 

МП. 

 


