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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

oтворени поступак јавне набавке радова, број 404-2/64Р-2019-28, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

 

Питањe број 2 од 20.12.2019. године: 

 

 

 

 

„Поштовани, 

имамо недоумице везане за дефиницију позиција број 1 и 2 и 23 и 24 у претходним, 

односно завршним радовима. Позицијом 1 и 2 је предвиђена демонтажа конструкције иза 

голова и голова иако њих на локацији уопште нема, док је позицијама 23 и 24 предвиђена 

њихова поновна монтажа.“ 

 

 

 

 

Одговор на питање број 2 од 20.12.2019. године: 

 

 

 

 

Комисија вас обавештава да је Наручилац у фази припреме Измене и допуне 

конкурсне документације број 2 – Измена спецификације – предмера радова, у складу са 

чиме ће и рок за подношење понуда бити примерено продужен. Изменом спецификације – 

предмера радова, биће разрешене и ваше недоумице за напред наведене позиције. 

Конкурсна документација, измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне 

документације могу се преузети са Портала јавних набавки Републике Србије 

http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-

uprava/javne-nabavke/ . 

 

 

 

 

 

 

 

Питањe број 3 од 20.12.2019. године: 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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Одговор на питање број 3 од 20.12.2019. године: 

 

 

Оригинал обавезујућим писмом о намерама пословне банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла потребно је предвидети да ће трајање 

банкарске гаранције бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

Оригинал обавезујућим писмом о намерама пословне банке за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року потребно је предвидети 

да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 

гарантног рока за квалитет изведених радова. 
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Питањe број 4 од 20.12.2019. године: 

 

 

Одговор на питање број 4 од 20.12.2019. године: 

 

 

У колони 6. потребно је исказати ПДВ у процентима на основу Закона о ПДВ-у. У 

колони 7. дошло је до техничке грешке у спецификацији – предмеру радова и у упутству 

за попуњавање обрасца структуре цене и рекапитулације, где је грешком уписано „+ ПДВ 

у динарима“ и „укупна цена са ПДВ-ом“. Дакле, Укупна цена без ПДВ-а – колона 7. 

уписати колико износе укупне цене без ПДВ-а, за сваки тражени oпис радова у динарима 

и то тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4). 

 

Приказ техничких грешака (маркирани делови): 

 

1) 

Ред. 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

у % 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

7=4*5+ПДВ у 

динарима 

(техничка 

грешка, треба да 

стоји 7=4*5) 
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2) 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене и рекапитулације:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 5. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за сваки тражени oпис 

радова у динарима; 

- У колони 6. уписати колико износи ПДВ у процентима, за сваки тражени oпис радова; 

- У колони 7. уписати колико износе укупне цене са ПДВ-ом (техничка грешка, треба да 

стоји без ПДВ-а), за сваки тражени oпис радова у динарима и то тако што ће се 

помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4). 

 

Комисија вас обавештава да је Наручилац у фази припреме Измене и допуне 

конкурсне документације број 2 – Измена спецификације – предмера радова, у складу са 

чиме ће и рок за подношење понуда бити примерено продужен. Тако ће и настале 

техничке грешке бити исправљене. Конкурсна документација, измене и/или допуне, као и 

додатна појашњења конкурсне документације могу се преузети са Портала јавних набавки 

Републике Србије http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ . 

 

  

 

 
 

 

 

 

У Нишу, 23.12.2019. године 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/

