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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења са Конкурсна документација
за јавну набавку добара: Грађевински материјал  - 10/2018.

1. У одељку II   -  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке или евентуалне додатне услуге и сл., на страници 4., у табели:

• за позицију бр. 3. - ОСБ плоче у колони опис/ димензија, уместо "16 mm" треба да
стоји "15 mm";

• за позицију бр. 19. - Арматура глатка у колони опис/димензија уместо "Ø 6  mm"
треба да стоји "Ø 6 - 14 mm"

• позиције 20.; 21.; 22. и 23. бришу се;
• за позицију 24. - Арматура ребраста у колони опис/димензија опис "Ø 6 mm" брише

се; 
• позиције 25., 26. и 27. бришу се;
• за позиције 28., 29., 30., 31., 32. и 33. - Арматура – навојне шипке у колони јединица

мере уместо "kg" треба да стоји "kom"; 
• за позицију 86, - Блажујка у колони јединица мере уместо "m²" треба да стоји "kom"

2. У одељку VI  - Образац (2) - Образац структуре понуђене цене на страници 18.:

• за позицију бр. 3. - у колони назив артикла, уместо  "ОСБ плоче 16  mm" треба да
стоји "ОСБ плоче 15 mm";

• за позицију бр. 19.  - у колони назив артикла уместо "Арматура глатка Ø 6  mm"
треба да стоји "Арматура глатка Ø 6 - 14 mm"

• позиције 20.; 21.; 22. и 23. бришу се;
• за позицију 24. - у колони назив артикла уместо "Арматура ребраста Ø 6 mm" треба

да стоји  "Арматура ребраста".
• позиције 25., 26. и 27. бришу се;
• за позиције 28., 29., 30., 31., 32. и 33. - Арматура – навојне шипке у колони јединица

мере уместо "kg" треба да стоји "kom"; 
• за  позицију 86,  -  Блажујка  у  колони јединица  мере  уместо  "m²"  треба  да  стоји

"kom".
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