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На основу члана  63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

наручилац Републички геодетски завод, дана 6.3.2019. године, сачињава 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОНУЂАЧЕ 
за јавну набавку мале вредности добара   -  дрвених лајсни за зидне карте, за потребе 

Сектора геодетских послова, Одељења за картографију (ЈН 1/2019) 

 

 

1. Врши се измена у Поглављу III – ВРСТА, ОПИС И ОСТАЛИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА, у Табели -

техничка спецификација добара, у рубрици „Опис добара“, на страници 4, тако да уместо:   

„Попречни пресек  2,0 cm x 1,6 cm (висина  x ширина)“   

Треба да стоји: 

„Попречни  пресек  лајсни - 2,5 cm x 1,7 cm (висина  x ширина), са обореним ивицама  (као на 

цртежу)“ 

У продужетку, испод Табеле,  додаје се цртеж  лаjсни: 

 

 

Цртеж лајсни 

 

 

2. Врши се измена у Поглављу IV – У  ПУТСТВО ЗА ПОНУЂАЧЕ, тачке 2. и 3.: 

1) у тачки 2. „НАЧИН, МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА“, на страници 5, мењају се ставови 5. 

и 7.: 

- у ставу 5. мења рок за подношење понуда, тако да уместо: 

„Рок за подношење понуде је 11.3.2019. године, до 13,00 часова.“ треба да пише: „Рок за 

подношење понуде је 15.3.2019. године, до 12,00 часова.“  

- у ставу 7. мења се рок за пријем понуда, тако да уместо: 
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„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 11.3.2019. 

године, до 13,00 часова.“ треба да пише: „Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране Наручиоца до 15.3.2019. године, до 12,00 часова.“  

2) у тачки 3. „МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА“, на страници  5, мења се став 1, 

који се односи на време отварања понуда, тако да уместо:  

 „Јавно отварање понуда обавиће се 11.3.2019. године, у 13,15 часова, по истеку рока за 

подношење понуда“, треба да пише: „Јавно отварање понуда обавиће се 15.3.2019. године, у 

12,15 часова, по истеку рока за подношење понуда“. 

 

3. Врши се измена у Поглављу V – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: 

- у тачки 2) ПОНУДА ПОНУЂАЧА, у Табели бр. 1, на страници 9, мења се опис попречног пресека 

лајсни, тако да уместо:  

„Попречни пресек  2,0 cm x 1,6 cm (висина  x ширина)“, треба да пише  „Попречни пресек 

лајсни - 2,5 cm x 1,7 cm (висина  x ширина), са обореним ивицама (као на цртежу).“ 

 

 

 

Напомена: Наручилац ће објавити наведене Измене и допуне Обрасца понуде са 

упутством за понуђаче на Порталу Управе за јавне набавке и на web страници 

Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs са наведеним изменама. 


