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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 ВЈН 04/17 

 
 

1. На страни 6 од 59)  Део 1 Конкурсне документације под називом „2) 2.2  

ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ“, мења се тако да у целости гласи: 

„2) 2.2  ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ  

-У складу са чл.76. и 77. ЗЈН- 

1. Да је понуђач израдио пројектну документацију за стамбене и стамбено – 

пословне објекте са припадајућим партерним уређењем у вредности од 

најмање 65.000.000,00 РСД  /шесдесет пет милиона динара/ на дан 

испостављања окончане ситуације или последње привремене ситуације. 

2. Да је понуђач: 

2.1. извео (грађевинске грађевинско-занатске и инсталатерске)  радове на 

изградњи стамбених и стамбено –пословних објеката минималне  бруто 

површине од 120.000 м
2 

2.2. да је вредност изграђених стамбених и стамбено – пословних објеката 

најмање 4.500.000.000,00 РСД /четири милијарде петсто милиона динара/ на 

дан испостављања окончане ситуације или последње привремене ситуације.
 

У случају сопственог инвестирања за доказивање  вредности  изграђених  

стамбених и стамбено – пословних објеката даје се предрачунска вредност 

објекта, а за доказивање вредности израде пројектне документације 

обрачунава се 2,5 % од предрачунске вредности објекта, у оба случаја, 

потврђеног од стране техничке контроле. 

3. Да понуђач поседује следеће сертификате квалитета: SRPS ISO 9001, SRPS 

ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 50001 и  ISO/EIC 27001 за области из 

предмета ЈН. 

Пословни капацитет из предходног става Понуђач доказује доставом 

неоверених фотокопија сертификата. 

 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 
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Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу пословног 

капацитета из тачке 1 и 2 испуњавају чланови групе понуђача заједно, а услове из 

тачке 3 сваки члан групе понуђача понаособ , за област сетрификације 

извршиоца“. 

 

2. У Делу 1 Конкурсне документације под називом  „2)5  ДОКАЗИВАЊЕ 

ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА“, свуда где се наводе речи: „стамбено – пословних 

објеката“, пре тих речи додају се и речи: и стамбених објеката.“ 

Објашњење: У обзир се узимају и стамбено-пословни и стамбени објекти. 

 

3. У Делу 1 Конкурсне документације, „2. РОК И ДИНАМИКА ЗАВРШЕТКА 

РАДОВА“ пондера = 40,  на страни 29 од 59,  мења се у тексту  и  

гласи: 
 

„ Рок за завршетак уговореног посла =40 пондера. 

 

минимални рок  од 450  дана добија 40 пондера 

максимални рок  од 785 дана добија 0 пондера 

Међувредности/ број  пондера/ одређују се линераном интерполацијом између 

екстремних вредности, по формули: 

(40/335) *( 785-n )  

где је  n=број дана из односне понуде“. 

 

4. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 21 од 59 у делу под називом „2) 6 

ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА“, речи:  „за месец мај 2017. 

године“, мењају се речима: „за месец јуни 2017. године“. 

5. У Делу 1 Конкурсне документације у делу под називом:“ 4) 4. ЦЕНА,  АВАНС, 

НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА“, бришу се речи:  

„Рок за израду Идејних пројеката / ИП /  износи _____________ календарских дана од 

дана налога Наручиоца за њену израду. Рок за израду Идејних пројеката / ИП / не може 

бити краћи од 25 календарских дана и дужи од 100 календарских дана. 

Рок за израду Пројеката за грађевинску дозволу / ПГД / износи _____________ 

календарских дана од Извештаја Републичке ревизионе комисије. Рок за израду 

Пројеката за грађевинску дозволу / ПГД / не може бити краћи од 15 календарских дана 

и дужи од 60 календарских дана.“ 

Претпоследњи став се мења и у целости гласи: 

„Рок за завршетак уговореног посла износи _____________ календарских дана од дана 

увођења Извршиоца у посао сагласно овој конкурсној документацији. Рок за завршетак 

уговореног посла не може бити краћи од 450 календарских дана ни дужи од 785 

календарских дана.“ 
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6. На страни 49 од 59)  у Делу 1 глава 6. Конкурсне документације под називом: 

„Модел уговора“, у члану 12. бришу се став 1. и 2. а став 3.  се мења и гласи: 

“Рок за завршетак уговореног посла  износи _____________ календарских дана од дана 

увођења Извршиоца у посао, сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 

04/17.“ 

 

7. У Делу 2. Конкурсне документације члан 29, на стр. 32 и 33, мења се и гласи: 

„Под даном увођења Извршиоца у посао, подразумева се испуњење следећих 

услова које обезбеђује Наручилац: 

- уплата аванса,  

- предаја локацијских услова, 

- именовање лица задужених за контролу израде Техничке документације.“  

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _______________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Понуђач треба да обавезно овери и потпише овe измене и допуне и 

приложи је уз понуду. 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/17 

 


