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Б О Ј Н И К 

 
  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) комисија за ЈН МВ бр. 404-55/17 за набавку услуге израде урбанистичког пројекта 

за катастарску парцелу бр. 3793 у КО Бојник у Бојнику, саставља: 
 

ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 404-55/17 
 
Измена и допуна конкурсне документација садржи се у следећем: 
 
1. На страни 7 од 54 конкурсне документације код Додатних услова III.2. у тачки 6.1. 
уместо речи: “да понуђач има минимум радно ангажовано најмање 3 (три) радника по било 
ком основу ангажовања“,  
замењује се речима „да понуђач има минимум радно ангажовано најмање 1 (једног) 
радника по било ком основу ангажовања ”. 
 
2. На страни 10 од 54 конкурсне документације код доказивања додатних услова III.2. тачка 6. 
Кадровски капацитет, уместо речи “да понуђач има минимум радно ангажовано најмање 6 
(шест) радника по било ком основу ангажовања“, замењује се речима „да понуђач има 
минимум радно ангажовано најмање 1(једног) радника по било ком основу ангажовања ”. 
 
3. На страни 44. и 45. од 54. конкурсне документације, мења се члан 9. модела уговора који 
сада гласи: 
 
Наручилац се обавезује да плати извршене услуге на рачун Извршиоца број   који се води код 
    у року од _____ (_______) дана од дана пријема исправно испостављене 
фактуре  и то на следећи начин: 

Прва рата по предаји материјала за јавно представљање и на основу извештаја о стручној 
контроли Комисије за планове у износу 30%; 
Друга рата по предаји Нацрта пројекта и на основу извештаја о стручној контроли Комисије 
за планове у износу од  30%; 
Трећа рата по предаји Предлога пројекта - финалне верзије, на основу извештаја Комисије 
за планове о обављеном јавном представљању, стручној расправи и усвајању од стране 
Скупштине општине у износу од 40%.  

Наручилац ће уплату извршити на динарски рачун Извођача број ______________________код 
________________________банке са седиштем у _________________.  

 
У случају кашњења у плаћању Наручилац дугује Извршиоцу и припадајућу законску камату. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Приликом припреме Конкурсне документације за ЈН МВ бр. 404-55/17 – за набавку 

услуге израде урбанистичког пројекта за катастарску парцелу бр. 3793 у КО Бојник у Бојнику дошло је 
до уочавања извесних техничких грешака које се исправљају као у диспозитиву овог акта.  

 
Комисија за ЈН 404-55/17 


