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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-43/2020-II-7 

Дана: 19.06.2020. године 

 

 

 
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Трг Бранка Радичевића 1 

 

I ИЗМЕНА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
– Израда пројекта привремене и сталне саобраћајне сигнализације за време 

извођења радова на партерном уређењу дела центра насеља у Сремским 

Карловцима са изградњом потребне инфраструктуре   - 

редни број ЈН МВ бр. 1.2.14 

 
                                Број КД : 404-43/2020-II-4 од  17.06.2020. године 

 

                               I  Измена КД: 404-43/2020-II-7 од 19.06.2020. године 

 

 
К О М И С И Ј Аза спровођење ЈНМВ бр.  1.2.14 

формирана Решењем бр 404-43/2020-II-1 од 15.06.2020. године 

 
 
 
 

 

                                                            Јун  2020 године 
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На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС“,БР.124/12, 14/15, 68/15, и 41/19) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

начелника Општинске управе Општине Сремски Карловци број:404-43/2020-II-1 од 

15.06.2020. године припремила је: 

 

                                                                 I  ИЗМЕНУ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
– Израда пројекта привремене и сталне саобраћајне сигнализације за време 

извођења радова на партерном уређењу дела центра насеља у Сремским 

Карловцима са изградњом потребне инфраструктуре   - 

 

 
К О М И С И Ј А  за спровођење ЈН МВ бр. 1.2.14 

формирана Решењем бр 404-43/2020-II-1 од 15.06.2020. године 

 

 

 

                           Број КД : 404-43/2020-II-4 од  17.06.2020. године 

 

                          I  Измена КД: 404-43/2020-II-7 од 19.06.2020. године 

 

. 

 

 

    

 

 На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС“,БР.124/12, 14/15, 68/15, и 41/19) ЗБОГ продужетка  РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА, ВРШИМО ПРВУ  измену Конкурсне документације број:404-43/2020-II-4 од 

17.06.2020. године за јавну услуга- Израда пројекта привремене и сталне 

саобраћајне сигнализације за време извођења радова на партерном уређењу дела 

центра насеља у Сремским Карловцима са изградњом потребне инфраструктуре. 

    

Комисија напомиње да ће због ове измене Конкурсне документације    ПОМЕРАТИ  

РОК   за подношење понуда који је у   измењеном позиву за подношење понуда 

одређен за дан: 29.06.2020. године до 09:00 часова. 

Јавно Отварање понуда обавиће се 29.06.2020. године са почетком у 11: 00 часова, у 

просторијама Оптинске управе Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1, сала 

бр.27. 
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6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти , тако да се приликом 

отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуда мора бити 

повезана у једну целину (јемствеником , траком и сл) , и запечаћена печатним воском 

или на други начин,али тако да се појединачни листови,односно прилози,не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати, а да се при томе не оштети лист 

понуе,јемственик или печатни восак. Уколико понуда не буде поднета на наведени 

начин Наручилац ће то записнички констатовати. 

 Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши 

на свакој страни на којој има текста, исписивањем „ 1 oд н  „  ,  „ 2 oд  н  „  и тако све до 

„ н oд  н  „ с тим да ,, н,, представља укупан број страна понуде. 

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду ,а због своје важности не смеју 

бити оштећени,означени бројем ( банкарска гаранција , меница), стављају се у посебну 

фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се 

мора залепити при врху како би се докази , који се због своје важности не смеју 

оштетити,заштитили. 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу: 

 

                                  Општинска управа општине Сремски Карловци 

                                  Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци 

Са назнаком : 

                   „ Понуда за јавну набавку мале вредности услуга- Израда пројекта 

привремене и сталне саобраћајне сигнализације за време извођења радова на 

партерном уређењу дела центра насеља у Сремским Карловцима са изградњом 

потребне инфраструктуре “ 

редни број ЈН МВ бр.1.2.14 - НЕ ОТВАРАТИ “ 

 
Рок за подношење понуда је     29.06.2020. године  до 9.00 часова. 

Отварање понуда врши ће се   29.06.2020. године  у 11:00 часова. 

 

Понуду може поднети понуђач самостално,понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача.Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога понуђач може бити члан само једне групе понуђача, пдносно 

учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 

 


