
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

услугe, брoj брoj 404-2/14у-2020-28 - Пружање услуге набавке и постављања табли са 

називима улица и тргова 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

 1.  На страни 28/44 у Конкурсној документaцији за јавну набавку услуга, брoj 404-

2/14у-2020-28 - Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова,  

у делу X Образац понуде са техничком спецификацијом услуге, обрасцем структуре цене и 

упутством како да се попуни, Техничка спецификација услуге мења се и допуњује текст:  

 

 „Набавка и постављање табли са називом улице, односно трга, врши се у циљу 

означавања назива улица и тргова на територији Града Ниша у 2020. години, по следећој 

техничкој спецификацији:  

1. Израдa табле за означавање назива улице, односно трга; (ПРИЛОГ 1)  

2. Постављање табле на објекат, ограду или стуб; (ПРИЛОГ 2)  

3. Израдa стуба за постављање табле са називом улице, односно трга; (ПРИЛОГ 3)  

4. Монтажа стуба за постављање табле са називом улице, односно трга; (ПРИЛОГ 4)  

5. Уклањање табле са објекта;  

6. Репарација и поновно штампање табле.  

 

Табле за означавање назива улица и тргова израђују се у складу са Књигом 

графичких стандарда Републичког геодетског завода, број 95-623/2017 од 07.07.2017. 

године.  

 

Табле са називом улице или трга постављају се на објекат, на почетку и на крају 

улице у свакој улици, са обе стране, на свакој раскрсници улица дијагонално, на сваком 

тргу, на месту спајања улица са тргом. Ако табла са називом улице или трга не може да се 

постави на објекат, поставља се на посебном стубу висине 2,5m или на ограду.  

 

Техничке карактеристике стуба ближе су одређене конкурсном документацијом. 

Табле се израђују од лима са заштитом, отпорног на корозију.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

 „Набавка и постављање табли са називом улице, односно трга, врши се у циљу 

означавања назива улица и тргова на територији Града Ниша у 2020. години, по следећој 

техничкој спецификацији:  

1. Израдa табле за означавање назива улице, односно трга; (ПРИЛОГ 1)  

2. Постављање табле на објекат, ограду или стуб; (ПРИЛОГ 2)  

3. Израдa стуба за постављање табле са називом улице, односно трга; (ПРИЛОГ 3)  

4. Монтажа стуба за постављање табле са називом улице, односно трга; (ПРИЛОГ 4) 

5. Уклањање табле са објекта;  

6. Репарација и поновно штампање табле.  

 

Tабле са називима улица и тргова израђују се од челичног лима, дебљине 1mm,  

заштићене од атмосферских услова, пластифициране или емајлиране.  Слова се исписују 

поступком сито штампе.  Боја табле, оквира, врста писма и фонта одређени су Књигом 

графичких стандарда Републичког геодетског завода, број 95-623/2017 од 07.07.2017. 

године. 

 



Табле са називом улице или трга постављају се на објекат, на почетку и на крају 

улице у свакој улици, са обе стране, на свакој раскрсници улица дијагонално, на сваком 

тргу, на месту спајања улица са тргом. Ако табла са називом улице или трга не може да се 

постави на објекат, поставља се на посебном стубу висине 2,5m или на ограду.  

 

Техничке карактеристике стуба ближе су одређене конкурсном документацијом.“ 

 

2.  На страни 35/44 у Конкурсној документaцији за јавну набавку услуга, брoj брoj 

404-2/14у-2020-28 - Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и 

тргова,  у делу X Образац понуде са техничком спецификацијом услуге, обрасцем 

структуре цене и упутством како да се попуни, Техничка спецификација услуге, табела, у 

колони Опис услуге, на позицији редни број 1, мења се и допуњује текст:  

 

 „Израда табле за означавање назива улица и тргова у складу са Књигом графичких 

стандарда Републичког геодетског завода. 

  ПРИЛОГ 1“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Израда табле за означавање назива улица и тргова:  

Tабле са називима улица и тргова израђују се од челичног лима, дебљине 1mm,  

заштићене од атмосферских услова, пластифициране или емајлиране. 

 Слова се исписују поступком сито штампе. 

 Боја табле, оквира, врста писма и фонта одређени су Књигом графичких стандарда 

Републичког геодетског завода, број 95-623/2017 од 07.07.2017. године. 

  ПРИЛОГ 1“ 

 

Измењене и допуњене страна 28/44 и 35/44 чине саставни део Конкурсне 

документације.  

Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са извршеном 

Изменом и допуном конкурсне документације број 1, у супротном њихова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

У Нишу, дана 24.07.2020. године 


