
 

 

 

На основу чл. 54, став 12, тачка 1 и члана 63 Закона о јавним набавкама 

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

мале вредности добара број 404-1/156Д-2019-28 - Набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована у четири партије и то: 

Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал, Партија 2 – Молерско – 

фарбарски материјал, Партија 3 – Браварски материјал и Партија 4 – Материјал за 

централно грејање, врши  
 

 
 

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 
 
Врши се измена конкурсне документaције и то: 

 

* партија III – Браварски материјал у делу IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, мења се СПЕЦИФИКАЦИЈА Браварски 

материјал ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА OБЈЕКАТА 

ГРАДА НИША НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ на страни 71/95 за позиције 531 и 532 

 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом 

конкурсне документације бр. 2, а у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3, тачка 33 Закона о јавним набавкама. 

 

Измењенa страницa конкурсне докуметације су саставни део конкурсне 

документације. 

 

 У складу са извршеном Изменом конкурсне документације бр. 2, а на основу члана 

63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш, Градска 

управа града Ниша, Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6 (канцеларија број 13, први 

спрат), 18105 Ниш, најкасније до 20.01.2020. године, до 12:00 сати, непосредно или путем 

поште. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, 20.01.2020. године, по истеку рока 

за подношење понуда, у 13:00 сати, у објекту Града Ниша, ул. 7. јули бр. 6, 18105 Ниш. 

 

 

 

 

Прилог: Измењена страница спецификације добара за III партију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Измена бр. 2 КД, измењена стр. 71/95 за ЈН бр. 404-1/156Д/2019-28 
партија 3 

 

501 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 20х20 d=1,5мм 
кг 1       

502 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 30х30 d=1,5мм 
кг 1       

503 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 40х40 d=1,5мм 
кг 1       

504 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 50х50 d=1,5мм 
кг 1       

505 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 20х10 d=1,5мм 
кг 1       

506 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 25х15 d=2мм 
кг 1       

507 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 30х20 d=2мм 
кг 1       

508 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 40х20 d=2,5мм 
кг 1       

509 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 40х30 d=2,5мм 
кг 1       

510 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 50х30 d=3,0мм 
кг 1       

511 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 60х30 d=3,0мм 
кг 1       

512 
метални равнокраки "L" профил 

30х30 d=2,0мм 
кг 1       

513 
метални равнокраки "L" профил 

40х40 d=3,0мм 
кг 1       

514 
метални равнокраки "L" профил 

50х50 d=4,0мм 
кг 1       

515 
алуминијумски равнокраки "L" 

профил 10х10 d=1,5мм 
кг 1       

516 челична четка за велику брусилицу ком 1       

517 челична четка за малу брусилицу ком 1       

518 
бургије за вађење рупа у дрвету 

(сврдла) 
гарнит. 1       

519 брезон шраф дрво – дрво ком 1       

520 брезон шраф метал – дрво ком 1       

521 одвијачи звездасти гарнит. 1       

522 одвијачи равни гарнит. 1       

523 кључеви окасто  - виљушкасти гарнит. 1       

524 кључеви окасто – окасти гарнит. 1       

525 кључеви виљушкасто – виљушкасти гарнит. 1       

526 цевасти кључеви (од ф3 до ф24) гарнит. 1       

527 гер за метал ком 1       

528 клешта за поп нитне ком 1       

529 пластични држач за полице ормана ком 1       

530 метални држач за полице ормана ком 1       

531 
Кровни трапезни лим пластифициран TR 

37/200 или еквивалент м2 1       

532 
Вијак за лим Din 7504 k 6.3x80mm са 

подлошком  кутија од 100 комада ком 1       

533 угаони ношачи за полице20x20mm ком 2       

534 угаони ношачи за полице40x40mm ком 2       

535 угаони ношачи за полице100x100mm ком 2       

536 угаони ношачи за полице150x150mm ком 2       

537 угаони ношачи за полице200x200mm ком 2       

538 
брава за ал-врата тип1-3055са ваљком 
Стублина или еквивалент  

ком 1       

539 брава за ал-врата тип2 ком 1       

540 брава за ал-врата тип3 ком 1       

541 
брава за ПВЦ-врата тип1 Стублина 

или еквивалент 
ком 1       

 


