
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-311/2020 

Број ЈН К 38/20 

Дана: 27.08.2020. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 

ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

 

 Дана 30.07.2020. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 38/20, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

- на страни 54/57 у делу СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 2, Локација 2, Доњи Таванкут, мења се 

тачка 1 где се додају речи „Дужина димњака је 6 метара“. 

  

НАПОМЕНА: У склопу ове измене се налази измењена страна 54/57 коју је понуђач 

дужан да приложи приликом подношења понуде. 

  

II 

- Mења се рок за подношење и отварање понуда те сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 02.09.2020. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће 

такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 02.09.2020. године у 12:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

III 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 
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11 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka . Obračun po 
kg  kg 450,00         

12 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun po 
m2 m2 50,00         

13  

Nabavka, transport, isporuka i istovar gips ploča d=9,5mm 2.0*1.25. 
Obračun po m2 m2 60,00 

  
  

  
  

14 
Nabavka, transport, isporuka i istovar CD profila 60, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

15 
Nabavka, transport, isporuka i istovar UD profila 28, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

16 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=8mm sa 
otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga za 
laminat - izolacija. Obračun po m2 m2 20,00         

  

Ukupno za lokaciju 1  :     

  

Lokacija 2, Donji Tavankut 

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena bez 

PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 

Troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste 
goriva, bez ventilacije. Dužina dimnjaka je 6 metara. 
Sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije 
oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne specifične težine 
80kg/m3, spoljneg dimnjačkog plašta od lakog betona, 
vatrostalnog lepka u kartušama, vatrootpornih i 
gasnonepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca , kondenz 
posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče od staklo 
betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, 
ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika.  
Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za fi16cm=32x32cm.nsport, 
isporuka i istovar PVF tipke 2/2 ispiranje , bele. Obračun po kom kom 1,00 

    

      

2 
Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih keramičkih pločica A 
klase,  dimenzija 40*40 (bež boja). Obračun po m2 m2 22,00         

3 
Nabavka, transport, isporuka i istovar zidnih keramičkih pločica A 
klase,  dimenzija 30*40 (bež boja). Obračun po m2 m2 40,00         

 

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– грађевинског материјала за избеглице и породице интерно расељених лица, ЈН К 38/20 

54/57 


