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КОВИН 
 

 На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''  

бр. 124/2014), бр. 13/2017 – НАБАВКА РАДОВА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У СПОРТСКОЈ 

САЛИ Наручиоца  ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку мења и 

допуњује Конкурсну документацију бр. 189., од 04.05.2017. год, који су објављени на 

Порталу јавних набавки дана 04.05.2017.год. 

 

1.  Тачка 1.10.  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У делу који се односи на одређивање рока за достављање понуда и исти има да гласи  

''Рок за достављање понуда је до 17.05.2017. године до 12,00  часова''.  

 

2.  Тачка 1.11. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ 

ПУНОМОЋЈА 

у делу који се односи на одређивање рока за отварање понуда и исти има да гласи  

''Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење 

понуда и то дана 17.05.2017.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца:  

ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника 

Понуђача''.   
 

3.  Тачка 2.1. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА  

Радови треба да обухвате демонтажу постојеће столарије и монтажу нове столарије у 

спортској сали, фарбање металне конструкције у коју се монтирају нови елементи, скидање 

заштитне фолије на прозорима и завршни грађевинаски радови (уклањање пур пене, 

оштећења на металној конструкцији) након уградње, на 2 позиције: 

 

1. Позиција 1: Фиксно 

Димензије: (S xV) 915 mm x 1470 mm 

Систем профила: EL 4500 (ELVIAL (Грчка), серија 4500, без термо прекида)  

Бoja профила:Бела 

Врста стакла:LEKSAN 24 mm -транспарентан 

Комада:11 

Испуна: LEXAN 24mm 

 



 
 

 

2. Позиција 2: Фиксно 2  x 1 

Димензије: (S xV) 905 mm x 2970 mm 

Систем профила: EL 4500 (ELVIAL (Грчка), серија 4500, без термо прекида)  

Боја профила:Бела 

Врста стакла: LEKSAN 24 mm -транспарентан 

Комада:33 

Испуна: LEXAN 24mm 

Напомена:три комада позиције 2., у склопу чине једну велику позицију. 
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Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на 

снази на начин како су објављени на порталу јавних набавки  

У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС''  бр. 124/2012),измене конкурсне документације истовремено се објављују на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

                                                                                                      Председник 

                                                                                            Комисије за јавну набавку 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                                  Емилија Дракулић 

 


