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08/3 бр. 404-1-89/19-30 
13.03.2020. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Различитог 
потрошног материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-1-101/19-88. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 11.03.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-29, дана 11.03.2020. 
 
Питање 1: 
Партија 4, ставка 13: На основу консултација са произвођачима и увозницима тражене ставке 
(шрафови за метал, саморезујући са упуштеном главом), добили смо уверавање да се такви 
шрафови производе у незаокруженим димензијама. Почетна дебљина шрафа са бургијом је 3,5 
mm, почетна дужина је 9,5 mm. Молимо Бас да тражене димензије шрафова (саморезача) 
прилагодите доступним димензијама. 
 
Одговор Наручиоца:  
Наручилац врши измену Конкукрсне документације у Партији 4 – Браварски материјал, за 
ставку 13 - Шрафови за метал саморезујући (са упуштеном главом), тако да уместо: 
 

13 Шрафови за метал саморезујући (са упуштеном главом) 

2 x 10 mm ком. 410 

3 x 20 mm ком. 410 

3 х 30 mm ком. 475 

3 х 40 mm ком. 420 

3 х 50 mm ком. 350 

4 x 20 mm ком. 470 

4 х 30 mm ком. 400 

4 х 40 mm ком. 450 

4 х 50 mm ком. 350 

5 x 20 mm ком. 470 

5 x 30 mm ком. 400 

5 x 40 mm ком. 400 

5 x 50 mm ком. 400 

 
Сада гласи: 
 

13 Шрафови за метал саморезујући (са упуштеном главом) 

3,5 x 13 mm ком. 410 

3,5 x 25 mm ком. 410 

3,5 х 32 mm ком. 475 

4,2 х 16 mm ком. 420 

4,2 х 19 mm ком. 350 

4,2 x 32 mm ком. 470 

4,2 х 45 mm ком. 400 

4,2 х 50 mm ком. 450 

5,5 х 32 mm ком. 350 

5,5 x 38 mm ком. 470 

5,5 x 45 mm ком. 400 

5,5 x 50 mm ком. 400 
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Наручилац ће на основу наведених одговора извршити измену Конкурсне документације, 
објавити измењену Конкурсну документацију (пречишћени текст) у којој ће видно 
обележити измене и продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Напомена Наручиоца: 
Понуда се подноси на Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 4.1) који је измењен и 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 13.03.2020. 
(пречишћени текст 6). 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 

Сагласни: 
 
__________________ 
Немања Фирићаски 
 
__________________ 
Љиљана Марковић 
 
__________________ 
Марија Атанасијев 
 

59020.42/31 
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