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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број:XI-13-404-196/2015
Датум, 11.01.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),  
Наручилац сачињава

Измене  и допуне конкурсне документације
за поступак јавне набавке мале вредности – Услуга осигурање зграде

У конкурсној  документацији за  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  – Услуга  осигурање зграде, 
одељак II Техничка спецификација, мења се и сада гласи:
“

Ред.
бр.

Назив 
Набавна вредност 

у динарима

Исправка 
вредности у 

динарима

Вредност по 
отпису (садашња) 

у динарима

1.
Пословна зграда (Зграда СГ)           50.230.781,71           15.038.441,23           35.192.340,48

2. Зграда МК Глогоњ                804.842,85                272.178,14                532.664.71

3. Зграда МК Качарево                804.842,85                272.178,14                532.664.71

4. Зграда МК Банатско Ново Село             1.671.339,19                565.227,81             1.106.111,38

5. Зграда МК Јабука                804.842,85                272.178,14                532.664,71

6. Зграда МК Омољица                532.946,22                180.254,47                352.691,75

7. Установе културе (биоскоп Аполо)           32.009.457,79             4.104.720,14           27.904.737,65

8. Спортски  и  рекреациони  објекти 
(дечија  игралишта  и  терен  са 
вештачком травом)

          12.319.724,00             1.023.755,88           11.295.968,12

9. Стамбени  објекат  социјалног 
становања

          26.287.942,48                137.389,81           26.150.552,67

10. Бивша зграда Удружења возача – 
Панчево (Ул.  Змај  Јове  Јовановића, 
Панчево)

            8.202.528,00                    8.886,07             8.193.641.93

11. Сигурна кућа           13.608.348,89                  34.020,87           13.574.328,02

12. Вртић "Бајка"         113.864.132,37          113.864.132,37

Укупно:         261.141.729,20                  239.232.497,69

II) Осигурање стакла од лома 

− Пословна зграда (зграда СГ), обично стакло-главни улаз, површине 125.5m²

− Пословна зграда (зграда СГ), термопан стакло-улаз у услужни центар, површине 176.6m²
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2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћањe вршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављања фактуре Понуђача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

3. Захтеви у погледу рока за исплату настале штете
Понуђач је у обавези да Наручиоцу, у случају настанка осигураног случаја,  изврши исплату настале 
штете најкасније у року од 15 дана од дана предаје захтева са комплетном документацијом. 
У  случају  кашњења  са  исплатом  настале  штете  Наручилац  задржава  право  да  о  томе  обавести 
Понуђача, који је дужан да исплату изврши у року од три (3) дана од дана пријема обавештења.

4. Захтеви у погледу утврђивања и процене штете
Понуђач ће, по пријему пријаве о осигураном случају одмах, а најкасније у року од 24 сата, приступити  
утврђивању и процени штете.
У случају неблаговременог приступања утврђивању и процени штете Наручилац има право да о томе 
обавести понуђача, који је дужан да приступи утврђивању и процени штете најкасније у року од 24 сата 
од пријема обавештења.

5. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

6. Захтеви у погледу времена важења уговора
Наручилац ће са изабраним понуђачем потписати уговор на одређено време, закључно са 31.12.2016. 
године."
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У одељку IV Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 2. Начин подношења понуде, мења се 
и сада гласи: 

"2.  Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача,  на коверти је  потребно назначити да се ради о групи  
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, 
Трг краља Петра  I бр.2-4, са назнаком:  ,,Понуда за поступак јавне набавке мале вредности –  Услуга 
осигурања зграде бр.XI-13-404-196/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.01.2016. године до 
10:00 часова.
Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се  понуда  налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
- Образац 1 - „Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

у поступку јавне набавке мале вредности“ - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача
- Образац 2 - „Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, 

у поступку јавне набавке мале вредности“ - попуњен, потписан и оверен печатом подизвођача 
(уколико део предмета јавне набавке поверава подизвођачу)

- Дозволу за рад издату од Народне банке Србије и потврду да је дозвола важећа
- Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац  - „Изјава о независној понуди” -  попуњен, потписан и оверен печатом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној  документацији  потписују  и  печатом оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању обавезних услова, Изјава о независној понуди), који 
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају  давање  изјава  под  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
члана 81. Закона."
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У одељку  VI Образац понуде, тачка 5.Опис предмета набавке, мења се и сада гласи: 

"5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  –  Услуга  oсигурања  зграде бр.XI-13-404-196/2015,  у  складу  са 
Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
I  осигурање  имовине од пожара и других опасности, са укљученим ризиком од  земљотреса и 
изливања воде из инсталација

Назив услуге и објеката 

Сума 
осигурања у 

динарима 
(вредност по 

отпису 
(садашња))

Годишња 
премија у 

динарима без 
пореза 

Годишња 
премија у 

динарима са 
порезом

Укупна  годишња  премија  осигурања  имовине од 
пожара и других опасности, са укљученим ризиком 
од земљотреса и изливања воде из инсталација, у 
складу  са  Техничком спецификацијом  (за  објекте 
из тачке 1. подтачке I) Техничке спецификације) 

 239.232.497,69

II Осигурање стакла од лома

Ред.
бр.

Назив објекта осигурања
Годишња премија у 

динарима без пореза

Годишња премија 
у динарима са 

порезом

1.
Пословна зграда (зграда СГ), обично стакло-
главни улаз, површине 125.5m²

2. Пословна зграда (зграда СГ), термопан 
стакло-улаз у услужни центар, површине 
176.6m²

Укупно (за ставке од 1. до 2.)

Рок важења понуде је ______________дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 
може мењати понуду.
Укупна годишња премија за осигурање имовине од пожара и других опасности, са укљученим ризиком од 
земљотреса и  изливања воде из инсталација, у складу са Техничком спецификацијом (за објекте из 
тачке 1. подтачке I) Техничке спецификације)  и укупна годишња премија за осигурање стакла од лома 
(Табела I + Табела II) износи _______________ динара без пореза и Наручиоцу ће служити за бодовање 
понуда.
Цене дате у понуди су фиксне, те садрже све трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке,  
као  и  евентуалне  трошкове надокнаде  спасавања осигуране ствари,  отклањања и  смањења штете, 
вештачења и сл.
 
Проценат укупне  вредности  набавке  или  део  набавке,  који  ће  бити  поверен 
подизвођачу:___________________________________________  (попуњава  само  понуђач  који  подноси 
понуду са подизвођачем)

Датум                                 Понуђач
    М. П. 

________________                             ____________________
Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 



 
               

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и  
печатом оверити образац понуде."
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Oдељак  VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се и сада гласи: 
"ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга осигурања зграде, бр.ХI-13-404-196/2015
Назив објекта осигурања Сума осигурања 

у динарима 
(вредност по 

отпису 
(садашња)

Годишња 
премија у 

динарима без 
пореза 

Порез 
изражен 

у 
процент

има

Годишња 
премија у 

динарима са 
порезом 

1 2 3 4 5
1 Пословна зграда (Зграда СГ)  35.192.340,48

2 Зграда МК Глогоњ       532.664,71

3 Зграда МК Качарево       532.664,71

4 Зграда МК Банатско Ново Село   1.106.111,38

5 Зграда МК Јабука       532.664,71

6 Зграда МК Омољица       352.691,75

7 Установе културе (биоскоп Аполо)  27.904.737,65

8 Спортски  и  рекреациони  објекти (дечија 
игралишта и терен са вештачком травом)

 11.295.968,12

9 Стамбени објекат социјалног становања  26.150.552,67

10 Бивша  зграда  Удружења  возача  – 
Панчево (Ул.  Змај  Јове  Јовановића, 
Панчево)

   8.193.641,93

11 Сигурна кућа  13.574.328,02

12 Вртић "Бајка" 113.864.132,37

13 Укупна  годишња  премија  осигурања 
имовине од пожара и других опасности (за 
ставке од 1. до 16.) 

239.232.497,69

14 Ризик  од  земљотреса  (за  ставке  од  1.  до 
16.)

На пун износ

15 Ризик од изливања воде из инсталација (за 
ставке од 1. до 16.)

На пун износ

16 Пословна зграда (зграда СГ), обично стакло-
главни улаз, површине 125.5m² /

17 Пословна зграда (зграда СГ), термопан 
стакло-улаз у услужни центар, површине 
176.6m²

/

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колону 3. уписати колико износи годишња премија без пореза
2. у колону 4. уписати порез изражен у процентима
3. у колону 5. уписати колико износи годишња премија са порезом 

Место:________________
Датум:_________________ М.П. Потпис понуђача

_______________
Напомена:  Образац  структуре  цене  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише  чиме  се 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да понуђач наступа самостално или 
са  подизвођачем.  Уколико  понућач  подноси  заједничку  понуду,  овај  образац  попуњава,  потписује  и 
печатом оверава споразумом овлашћени члан из групе понуђача.  Достављање Обрасца структуре 
цене је обавезно."
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Oдељак X Модел уговора  о  набавци услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким 
прелазима на новосељанском путу, мења се и сада гласи: 

" X  МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ  УСЛУГЕ  ОСИГУРАЊА ЗГРАДЕ

Закључен између:

1. Градске управе града Панчева
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4, 
ПИБ:101049012, Матични број: 08331537,
Број рачуна: 840-104640-03, Управа за трезор,
коју заступа начелник Милорад Милићевић
(у даљем тексту: Наручилац)

и

2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач),

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Спроведен поступак јавне набавке мале вредности бр.XI-13-404-196/2015
Датум и број Одлуке о додели Уговора: ________________________
Понуда изабраног понуђача број  ______ од ____________ године

Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавка услуге осигурања зграде, у складу са 
спроведеним поступком јавне набавке мале вредности бр.ХI-13-404-196/2015, и у свему у складу са 
Техничком спецификацијом конкурсне документације  Наручиоца и прихваћеном Понудом Добављача 
број ________ од __________ године, које су саставни део овог уговора.

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да услуга из члана 1. овог уговора обухвата следеће:



 
               

I) осигурање имовине од пожара и других опасности, са укљученим ризиком од земљотреса и изливања 
воде из инсталација, према датим подацима о вредностима објеката који следе:  
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Ред.
бр.

Назив објекта 
Сума осигурања  у динарима 

(вредност по отпису 
(садашња))

1.
Пословна зграда (Зграда СГ)           35.192.340,48

2. Зграда МК Глогоњ                532.664.71

3. Зграда МК Качарево                532.664.71

4. Зграда МК Банатско Ново Село             1.106.111,38

5. Зграда МК Јабука                532.664,71

6. Зграда МК Омољица                352.691,75

7. Установе културе (биоскоп Аполо)           27.904.737,65

8. Спортски и рекреациони објекти (дечија игралишта 
и терен са вештачком травом)

          11.295.968,12

9. Стамбени објекат социјалног становања           26.150.552,67

10. Бивша  зграда  Удружења  возача  –  Панчево (Ул. 
Змај Јове Јовановића, Панчево)

            8.193.641.93

11. Сигурна кућа           13.574.328,02

12. Вртић "Бајка"          113.864.132,37

Укупно:          239.232.497,69

II)  Осигурање стакла од лома 
− Пословна зграда (зграда СГ), обично стакло-главни улаз, површине 125.5m² 
− Пословна зграда (зграда СГ), термопан стакло-улаз у услужни центар, површине 176.6m²

(Напомена: Члан 3. овог уговора мења се или брише у зависности од понуде Добављача)
Члан 3.

Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, врши услугу 
из члана 1. овог Уговора.
У случају да Добављач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је 
Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.
Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено 
солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених обавеза. 
У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично поверити:
_________________________________________________________________________________________
__________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно 
члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са подизвођачима, односно као група 
понуђача), и то за послове -делове понуде:
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________.

Члан 4.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  укупна  годишња  премија  осигурања  имовине од  пожара  и  других 
опасности, са укљученим ризиком од земљотреса и изливања воде из инсталација за објекте из члана 2. 
став  1.  овог  уговора  износи ____________________  динара  без  пореза,  односно   ______________ 
динара са порезом, те да је фиксна и да се не може мењати током важења Уговора.
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Уговорне стране су сагласне да укупна годишња премија осигурања обичног стакла, површине 125.5m² 
на  главном улазу пословне зграде Скупштине града Панчева износи ____________________ динара без 
пореза, односно  ______________  динара са порезом, те да је фиксна и да се не може мењати током 
важења Уговора.

Уговорне стране су сагласне да укупна годишња премија осигурања термопан стакла, површине 176.6m² 
на улазу у Услужни центар износи ____________________ динара без пореза, односно  ______________ 
динара са порезом, те да је фиксна и да се не може мењати током важења Уговора.

Уговорне стране су сагласне да цене из става 1, 2. и 3. овог члана, као и цене које су дате у Обрасцу 
структуре цене Добављача који је саставни део овог уговора, садрже све трошкове које Добављаач има 
у реализацији ове јавне набавке, као и  евентуалне трошкове надокнаде спасавања осигуране ствари,  
отклањања и смањења штете, вештачења и сл.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. години, вршити до 
висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем и  
одлуком којом се уређује буџет града Панчева за 2015. годину.

Уговорне стране су сагласне да ће обавезе Наручиоца које доспевају  у наредној  2016. години бити 
реализоване највише до износа планираних средстава која ће за ту намену бити одобрена у наведенoj 
буџетскoj години, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину  прибављања  сагласности  за  закључивање  одређених  уговора  који,  због  природе  расхода, 
захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник РС" бр.21/14).

Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање за пружену услугу из члана 1. овог 
уговора изврши најкасније у року од 15 дана од дана испостављања исправне фактуре Добављача на 
рачун Добављача број  _________________ код ___________________ банке. (Попуњава понуђач)

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је Добављач обавезан да Наручиоцу, у случају настанка осигураног 
случаја,  изврши  исплату  настале  штете  најкасније  у  року  од  15  дана  од  дана  предаје  захтева  са 
комплетном документацијом. 

Уговорне стране су сагласне да у случају кашњења са исплатом настале штете Наручилац има право да 
о томе обавести Добављача, који је дужан да исплату изврши у року од три (3) дана од дана пријема 
обавештења.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да је  Добављач обавезан да  по пријему пријаве о осигураном случају 
одмах, а најкасније у року од 24 сата, приступити утврђивању и процени штете.

Уговорне стране су сагласне да у случају неблаговременог приступања утврђивању и процени штете 
Наручилац има право да о томе обавести Добављача, који је дужан да приступи утврђивању и процени 
штете најкасније у року од 24 сата од пријема обавештења.

Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да је Добављач обавезан да услугу из члана 1. овог уговора врши на начин, 
у  роковима, као и у свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца, 
прихваћеном Понудом Добављача и одредбама овог уговора.

Члан 9.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  Уговор  закључује  на  одређено  време,  закључно  са  31.12.2016.  
године. 
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Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се за праћење и реализацију овог уговора од стране Наручиоца задужује 
Јелена Ненчић из Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.
   

Члан 11.
Уговорне  стране  сагласне  су  да  ће  се  у  случају  раскида  уговора,  примењивати  одредбе  Закона  о 
облигационим односима.

Уговорне стране сагласне су да се раскид уговора захтева  писаним путем, са раскидним роком од 15 
(петнаест) дана.

Уговорне стране сагласне су да се као случајеви више силе сматрају  природне катастрофе,  пожар, 
поплава, експлозија, транспорне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у 
моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

Уговорне стране сагласне су да наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за 
кашњење у извршењу уговорних обавеза. 

Уговорне стране сагласне су да су обавезне да о датуму наступања, трајања и престанка више силе да  
без одлагања једна другу обавесте писаним путем.

Члан 12.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  истовремено  са  потписивањем  Уговора  поптисати  и  полисе 
осигурања,  које  морају  бити  сагласне  са  Техничком  спецификацијом  конкурсне  документације 
Наручиоца, прихваћеном Понудом Добављача и одредбама овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се на сва питања, која нису регулисана овим уговором, примењивати  
одредбе Закона о облигационим односима, Општи и Посебни услови осигурања Добављача. 

Уговорне стране су сагласне да ћe се у случају неслагања неке одредбе  Општих и Посебних услова 
осигурања и неке одредбе полисе, применити одредбе полисе, које морају бити сагласне са Техничком 
спецификацијом конкурсне документације Наручиоца, прихваћеном Понудом Добављача и одредбама 
овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
уговора, покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, при чему ће се користити 
комплетна  конкурсна  документација,  а  ако  се  спор  не  реши на  напред наведен  начин,  пристају  на 
надлежност  суда у Панчеву.

Члан 13.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  овај  уговор  ступа  на  снагу  када  уговор  потпишу  овлашћена  лица 
уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да је овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих  
Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Добављач 3 (три) примерка, за своје потребе.

   ДОБАВЉАЧ        НАРУЧИЛАЦ

______________________ ______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз 
понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог."
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У  свему  осталом  конкурсна  документација  за  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  – Услуга 
осигурања зграде бр.XI-13-404-196/2015, остаје неизмењена. 

Измену конкурсне документације сачинила је Комисија у саставу: 
Јелена Ненчић, дипл.менаџер, стручно лице 
и лице задужено за реализацију уговора, члан, с.р.

Бојан Петров, дипл.правник, члан, с.р.

Ивана Цветковић, дипл.правник, члан, с.р.

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ПОНУЂАЧ  ПОПУЊАВА,  ПОТПИСУЈЕ  И  ОВЕРАВА  ПЕЧАТОМ  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИСТЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ.
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