
 

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама  („Сл.гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку извођењa 

радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи,  ЈН брoj 404-2/3Р-2019-28,  

обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне 

документације:  

 

Измена и допуна број  1  

 

На странама 29/57, 30/57 и 31/57 конкурсне документације, у делу ХI 

Техничка спецификација радова са обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, извршене су следеће измене и допуне: 

 У табели радова на позицији 1.5 у опису радова мења се текст „...бешавне 

црне челичне топловодне...“ тако да измењени опис радова за позицију 1.5., 

после измене гласи:  „Набавка, транспорт, замена оштећених и уградња нових 

бетонских плоча, гранитно кварцног природног површинског слоја, гранулације 

маx 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, површина је обрађена финим 

испирањем до дубине 2мм. Површински и носећи слој задовољава услове на 

хабање и отпорност на смрзавање према норми СРПС ЕН 1338. Димензија 

40x40x6цм и 20x20x6цм у различитим нијансама по пројекту. У обрачун 

површина узети у обзир "растур" при обликовању плоча од 3,5%, са фуговањем 

спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. Након завршетка полагања 

потребно је добро очистити поплочану површину, а затим приступити 

«пеглању» површине вибро-плочом. Вибро-плоче морају имати заштитну 

силиконску гуму како не би дошло до оштећења завршног слоја на бехатон 

плочама. После «пеглања» додатно префуговати целу површину и евентуално 

извршити замену оштећених плоча.“.  

Количина за дату позицију остаје непромењена. 

У табели радова на позицији 1.11. у опису радова, мења се количина дата за 

наведену позицију, тако да је после измене, тражена количина је 650 м2, уместо 

80 м2, како је раније стајало. 

Опис радова за дату позицију остаје непромењен. 
 

Понуђачи су у обавези да своју понуду дају на измењеној Техничкој 

спецификација радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да 

се попуни (стр. 29/57, 30/57 и 31/57) која је постављена на портал Управе за 

јавне набавке и званични сајт Града Ниша.   

 

Такође су извршене измене и на страни 26/57 конкурсне документације у 

обрасцу изјаве групе понуђача, тако што су у потпису стављени као потписници 

чланови групе, уместо раније наведених подизвођача. Понуђачи су у обавези да 

своју понуду дају на измењеној страни 26/57 - обрасца изјаве групе понуђача 

која је постављена на Портал Управе за јавне набавке и званични сајт Града 

Ниша.   

 

У Нишу, 21.03.2019. године 


