
 

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 

отворени поступак јавне набавке радова, у циљу закључења оквирног 

споразума, брoj 404-2/31Р-2018-28 - партерно уређење Трга краља Милана, 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена  

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 4 

 

 

На измењеној страни 58/103 уписано је:  
 

22-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 21,00     

23-А Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   на ТРГУ м
2
 120,00      

23-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 12,00      

24-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 150,00      

24-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 15,00      

25-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 42,00      

25-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве м
2
 4,00   

  

 

 

 



површине)   РЕЗЕРВА 10%  

 

 

а треба додати позиције 26-Б, 26-Ц и 27, тако да након извршене измене и 

допуне гласи: 

 
22-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 21,00     

23-А Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   на ТРГУ м
2
 120,00      

23-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 12,00      

24-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 150,00      

24-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 15,00      

25-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 42,00      

25-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 4,00   

  

 

 

 

 

26-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 58,00     

26-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња м
2
 6,00     



гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% 

27. Набавка, транспорт и уградња 

вибропресованих сивих 

бетонских ивичњака 8/20cm 

на подлози од бетона МБ20.  м' 917,00     

 

 

На страни 55/103 за позицију 16-Ц уписана је количина 94,00, а за 

позицију 17-Ц уписано је 134,00 
 

16-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  РЕЗЕРВА 

10% м
2
 94,00     

 

 

17-Ц  Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х40х8cm (набавка, 

транспорт и уградња гранитних 

плоча) (храпаве површине)  

РЕЗЕРВА 10% м
2
 134,00  

 

 

 

 

а треба да пише за позицију 16-Ц  94,00, а за позицију 17-Ц треба да 

пише 89,00.  
 

16-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  РЕЗЕРВА 

10% м
2
 62,00     

 

 

17-Ц  Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х40х8cm (набавка, 

транспорт и уградња гранитних 

плоча) (храпаве површине)  

РЕЗЕРВА 10% м
2
 89,00  

 

 

 

У Нишу, дана 21.02.2019. године 


