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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо                        
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110 
БЕОГРАД 
ВЈН бр. 13 /13 
Децембар 2013. године 
 
На основу 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), (у 
даљем тексту: Закон), сагласно Одлуци бр. 189092 од 26.12.2013. године, о 
покретању поступка јавне набавке ВЈН 13/13 и Решења о образовању Комисије бр. 
189093 од 26.12.2013. године, дана 30.12.2013. године припремљена је објављена  
следећа:    
 
 

 
 
 

ИЗМЕНА – ИСПРАВКА 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке ВЈН бр. 13/13 

за извођење радова на адаптацији – пренамене 14 вешерница 
у атеље у ул. В.Влаховића бр. 53И, 53Ј, 53К, 53Л, 53Љ 

Београд 
 

 
У Делу 1 Конкурсне документације у делу 2.4. 7. под називом „ИЗЈАВА,ТАБЕЛА И 
ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА“, мења се образац под 
називом „ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА“, тако да се 
бришу речи: „израда шипова и заштита темељних јама“. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСПРАВКЕ  
 
Очигледном омашком унете су речи „израда шипова и заштита темељних јама“, 
које се сада бришу.  
 
 
У прилогу ове Измене-Исправке Конкурне документације је исправљени 
„ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА“. 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

   
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 
СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 
АДРЕСА:_______________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 
ПИБ:__________________________________________________________________ 
 
 

 
Инвеститор (Наручилац) 

_______________________________________ издаје 
 
 

 
ПОТВРДУ 

 
којом потврђује да је понуђач 

 
________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 
 
у претходних две године, код издавалаца потврда изводио радове - на објектима 
високоградње, 
 ................................................................................................................. 
............................. 

 

 
 и то: 
 
1. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду 
од____________ до ______________, 
 
2. објекат ____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду 
од____________ до ______________,  
 
3. објекат ____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду 
од____________ до ______________,  
 
4. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у  периоду 
од____________ до ______________,  
 
5. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду 
од____________ до ______________,  
 
6. објекат____________ по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду 
од____________ до ______________,  
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Потврда се издаје на захтев понуђача 
_______________________________________, 
ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци радова  и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 
У .............................                                      
                                                     М.П.                                   Законски заступник 
                                                                                    Инвеститора (Наручиоца) радова 
 
Дана .............................                                                 ............................................... 
 
НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача.  
 
Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег 
достављања инвеститорима(наручиоцима). 
 
 

 


