
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 2 

 

1.  На страни 5/44 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 II Врста, техничке карактеристике (спецификацијa), квалитет, количина и опис 

услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., Рок важења уговора, мења се и допуњује 

текст:  

 

„Рок важења уговора: До обостраног испуњења уговорeних обавеза, односно до 

утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Рок трајања уговора: До обостраног испуњења уговорeних обавеза, односно до 

утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену, а најдуже 12 месеци.“ 

 

2.  На страни 11/44 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 III Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9. Захтеви у погледу 

траженог начина и рока плаћања, рока трајања уговора, места пружања услуге, гарантног 

рока и рока важења понуде,  9.2. Рок трајања уговора, мења се и допуњује текст:  

 

„9.2. Рок трајања уговора  

До обостраног испуњена уговорених обавеза, односно до утрошка финансијских 

средстава предвиђених за ову намену.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„9.2. Рок трајања уговора  

До обостраног испуњена уговорених обавеза, односно до утрошка финансијских 

средстава предвиђених за ову намену, а најдуже 12 месеци.“ 

 

3.  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, став 2. Техничка спецификација услуге мења се и допуњује 

текст:  

 „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.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

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

отпорног на корозију, који мора имати трајност од најмање десет година. 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.“ 

 

  4.  На страни 35/44 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, табела, у колони Опис 

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

 

 „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“ 

 

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 емајлираног лима, дебљине 1mm, 

отпорног на корозију, који мора имати трајност од најмање десет година. 

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“ 

 

  5.  На страни 41/44 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 XI Модел уговора, члан 14., мења се и допуњује текст:  

 

„Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства обезбеђења за добро извршење посла и важи до обостраног испуњена уговорених 

обавеза, односно до утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства обезбеђења за добро извршење посла и важи до обостраног испуњена уговорених 

обавеза, односно до утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену, а 

најдуже 12 месеци.“ 

 

 

Измењене и допуњене стране 5/44, 11/44, 28/44, 35/44 и 41/44 чине саставни део 

Конкурсне документације - Измењене и допуњене конкурсне документацијом број 1 .  

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

Изменом и допуном конкурсне документације број 2 у супротном њихова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

У Нишу, дана 30.07.2020. године 


