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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

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

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МЈН 07/17 

 

 

 

1. На страни 5 од 24 3)  у одељку под називом: „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВО) 

САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У 

ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ 

СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, у тачки 1 Напомена после 

интерпункцијског знака тачка додаје се реченица: „Оглас о јавном надметању 

ради отуђења наведеног грађевинског земљишта може се видети на линку 
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-
zemljista-7/.“ 
 

У Напоменама на страни 5 од 24  додаје се тачка 4. која гласи: „На захтев   

заинтересованог лица (пословне Банке)  Наручилац ће електронским путем 

доставити бруто биланс са стањем на дан 31.12.2016. године и финансијске 

извештаје за 2016.годину, имајући у виду да Агенција за привредне регистре 

није јавно објавила редовне финансијске извештаје за 2016.годину.“ 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену и допуну. 
 

2. На страни 18 од 21 Конкурсне документације  за МЈН 07/17, одељак 6. 5) Начин 

плаћања, мења се тако да у целости гласи: 
 
 
 

„6) 5 НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Наручилац ће цену услуге исплатити изабраном понуђачу на следећи начин: 

 

Накнаду за коришћење Банкарске гаранције (са умањењем у складу са динамиком 

исплате рата купопродајне цене Граду Београду), у ратама (на свака три месеца) и то тако 

што ће сваку рату плаћати  у року од три дана од дана испостављеног обрачуна од стране 

http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-7/
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-7/
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изабраног понуђача, при чему се износ Банкарске гаранције се смањује са сваком 

плаћеном ратом .“ 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену и допуну. 

 

 

 
 

3. На страни 21 од 24 Конкурсне документације у Моделу уговора у члану 4. став 

1.  брише се тачка тачка  3). 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену. 

 

 


