
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА  ИНЂИЈА
Број: 404-1-48-5/2018-II
Дана: 26.12.2018. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник РС'',
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац у поступку ЈНМВ радови  број
48/2018  -  Изградња  пешачке  стазе  од  градског  базена  до  „Бразде“
Инђија даје 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
  Конкурсне документације за ЈН МВ 

радова број 48/2018

На страни 25. Конкурсне документације у Обрасцу VIII  Предмер радова са
обрасцем структуре цене код групе радова  III  ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ врше се измене: 

-у позицији 1. иза текста: „ каменог агрегата  0/31,5“  уместо „d=15“ треба
да стоји „d=20“.
-у позицији 2. иза текста: „ бетонских плоча “  уместо „d=5cm“ треба да
стоји „d=10“.

У прилогу се налази имењена страна 25. Конкурсне документације.

Продужава се рок за подношење понуда до 11:00 часова дана 
10.01.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Објавити:
- Портал јавних набавки,  http://portal.ujn.gov.rs/
- интернет страница Општине Инђија, www.indjija.net.



                                                                                                                                    
ИСПРАВКА

III ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1 Набавка, транспорт и уградња материјала 
за израду слоја од дробљеног каменог 
агрегата0/31,5 ; d=20

м
3 324.90

2 Набавка, транспорт и уградња 
материјала за изливање нових 
бетонских плоча d=10 cm, МВ 30

м2 2126.00

3 Набавка и уградња мрежасте арматуре 
MAQ профила 5/5 mm,

13,2
м2/ком

164.00

4 Изградња АБ степеништа у дужини 20 м, 
на стационажи км:154+467,12

1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III ИЗРАДА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

УКУПНО – ПЕШАЧКА СТАЗА

   Упутство за попуњавање обрасца:

- У колону 4 уписати јединичну цену без ПДВ-а, а у колону 5 уписати
укупну цену без ПДВ-  а, тако што ће се помножити јединична цена без
ПДВ-а ( колона 4) са количином ( колона 3).

   Напомена: Образац  структуре  цена  понуђач  мора  да  попуни  (сва
поља),  овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени. У супротном, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Место и датум:                                         

М.П. Понуђач

(потпис овлашћеног 
лица)




	Место и датум:
	(потпис овлашћеног лица)


