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И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

БРОЈ  ЈН ОТ 12/2014 
 
 

„Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене 
исхране у згради Министарства спољних послова, Кнеза Милоша 24-26,   

(IV фаза - климатизација, вентилација и други радови)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Београд, август 2014. године 

 



 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/12), наручилац мења Конкурсну документацију број: 2152-4/16 од 28. јула 
2014. године, како следи: 
 

1) У делу 9. конкурсне документације (Књига 1), Модел уговора, члан 7. 
мења се тако да гласи:  

 
          „Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 
извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан 
да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 
          Након добијања писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће 
извести вишкове радова. 
          Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и 
мањкова радова. 
          Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да 
дозволи промену цене, на име вишка количина, који се плаћа по уговореној 
јединичној цени, што прописују Посебне узансе о грађењу („Службени лист 
СФРЈ, број 18/77“), ако не прелази 10% од уговорених количина радова. 
          Уговорне стране могу, уколико се испуне законом предвиђени услови, у 
случају појаве непредвиђених радова, исте уговарати на начин прописан чланом 
36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавакама“. 
 
 

2) Део конкурсне документације „Предмер и предрачун – Књига 2“ се мења 
и као посебан документ ће бити објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страни наручиоца. 

 
3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 
- на интернет страници наручиоца 

 


