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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012), дана 04.10.2013. године, код Наручиоца, Грађевинске 

дирекције Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, сачињене 

су следећа 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОД ОЗНАКОМ ВЈН 06/13, ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ 

НАСТАВАК ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА 6 И, 6Ј НА ЛОКАЦИЈИ КОМПЛЕКСА 

„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ У БЕОГРАДУ 

 

1. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

под називом „2)2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у 

погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета у 

смислу члана 76. Закона“, и у поглављу под називом: „2)4.Доказивање 

испуњености додатних услова за понуђаче у смислу  члана 76. Закона и 

конкурсне документације“, као и у делу (табела) под називом: „2)4.13  

Образац  за оцену  испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке“, бришу се речи: „потраживање већа од обавеза у последње две 

године  (2012. и 2011.)“ 

2. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

под називом „2)2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у 

погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета у 

смислу члана 76. Закона“, у тексту под називом: „Важна напомена“ у 

трећем реду брише се реч : „заједно“. 

3. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

3) под називом: „Упутство понуђачима како да сачине понуду”, у тачки 3)10 

под називом: „3) 10 Финансијско обезбеђење – банкарске гаранције“, мења 

се тачка  под називом: „Банкарска гаранција за добро и квалитетно 

извршење уговорених радова“ тако да сада гласи: 

4. „Извођач ће као гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених 

радова обезбедити Банкарску гаранцију у вредности од десет процената 

(10%) од уговореног износа без ПДВ. Ова гаранција траје 90 дана од 

истека  уговореног рока за завршетак радова“. 

 

5. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

6) под називом: „Модел Уговора“,  у члану 19, став 1. мења се тачка 2. тако 

да сада гласи: „Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење 

радова, на износ од 10 % од вредности радова без ПДВ из члана 7. овог 
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уговора, односно на износ од ________________________ 

динара, у року од пет (5) дана од дана потписивања овог 

уговора. Ова банкарска гаранција важи 90 дана дуже од уговореног 

рока за завршетак радова из члана 12. овог уговора. “ 

 

6. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

3) под називом: „Упутство понуђачима како да сачине понуду”, у тачки 

3)23 под називом: „Захтев за заштиту права“ у тачки 6. реч:“три“, мења 

се са речи: „седам“. 

 

7. У Делу 1 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13, у поглављу 

3) под називом: „Упутство понуђачима како да сачине понуду”, у тачки 

3)23 под називом: „Захтев за заштиту права“ у тачки 8. после речи: 

„прописаном износу“ додају се речи: „од 80.000,00 динара“. 

 

8. У делу 3 Конкурсне документацијe за јавну набавку ВЈН 06/13 под називом 

Предмер радова са преамбулама, техничким описима и техничким 

спецификацијама сачињене су следеће измене и допуне: 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРЕДМЕРА РАДОВА   

 

 

 АГ радови 

 

ОБЈЕКАТ 6И  

 

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

 

5.2. Потребно  је извести: 

Набавка материјала и израда 

полимерцементне 

хидроизолације 

сокле.  

 

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

 

6.1. 

Поребно је извшити набавку и постављање прагова 

 

унутрашња застакљена врата  

позиције: 

6.2. 

6.3. 

Застакљивање унутрашње столерије је извршено 
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позиција: 

6.6. 

Позиција је издена 99% 

 

 

 

 

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА 

7.1. ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА 

Потребно је извршити замену пар стакала 

 

 

8. 

АЛУМИНАРИЈА И 

БРАВАРСКИ РАДОВИ  

 

позиција: 

8.6. унутрашња браварија 

Позиција је издена 

 

позиције: 

степенишна ограда 

8.16. 

8.17. 

8.18. 

8.19. 

Позиције су завршене 

 

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

позиција: 

9.12. 

Позиција је издена 50% 

 

 

ОБЈЕКАТ 6ј  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

позиција: 

3.9. 

Позиција је комплетирана 

 

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

позиције: 

6.2. унутрашња застакљена врата  

6.3. унутрашња врата са надсветлом 

Застакљивање унутрашње столерије је извршено 
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6.6 

Позиција је издена 99% 

 

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ  

позиција: 

8.2. фасадна алуминарија 

фасадна преграда - стапениште 

потребно је извршити замену 2-3 стакла 

 

 

8.10. вентилациона жалузина  

Позиција је комплетирана 

8.12. степенишна ограда 

8.13. рукохват - ограда на прозору 

8.14. рукохват - ограда на тераси 

 

 

8.15. ограда на тераси 

Позиције су комплетиране 

 

 

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

позиција: 

11.2. На Ламели 1 извршено је завршно лакирање 70% станова 

11.3. На Ламели 1 извршено је завршно лакирање  70% станова 

 

11.5. 

На 20% станова потребно је поставити прелазне ал. лајсне ширине  

6-8цм код прагова купатила 

 

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

позиција: 

13.2. 

Позиција није изведена (потребно прегледати на лицу места) 

 

13.6. 

Предвидети мању поправку фасаде 

флиснама од силикатне плочице, 

 

Ова измена се објављује на Порталу јавних набавки, порталу службених гласила и 

интернет страни Наручиоца www.gds.rs 

                                          

  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

http://www.gds.rs/

