
Факуктет педагошких наука Универзитета у Крагујевцуна основу члана 63. став 1. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси 

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности Д-2/2016 –  материјал за текуће одржавање објекта 

 

 

у Конкурсној докуменатцији за јавну набавку мале вредности Д-2/2016, - материјал за  

текуће одржавање објекта, заведеној под бројем 01-113/1 од 19.1.2016, мењају се следеће 

ставке: 

1. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

24. врши измену тачке 5. која у Конкурсној документацији гласи: Вијак за 

иверицу и везу дрвета и метала, М 10 (у техничким карактеристикама), сада се 

мења и гласи:  

Торбан вијак, М 10, дужине 50 мм. 

 

2. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

24. врши измену тачке 6. која у Конкурсној документацији гласи: Вијак за 

иверицу и везу дрвета и метала, М 8 (у техничким карактеристикама), сада се 

мења и гласи:  

Торбан вијак, М 8, дужине 50 мм. 

 

3. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

25. врши измену тачке 7. која у Конкурсној документацији гласи: Вијак за 

иверицу и везу дрвета и метала, М 10 (у техничким карактеристикама), сада се 

мења и гласи:  

Торбан вијак, М 6, дужина 50 мм. 

 

4. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

25. врши измену тачке 14. која у Конкурсној документацији гласи: Гужвајући 

типли, ПВЦ фи 4( у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи: 

Гужвајући типли, ПВЦ фи 10. 

 

5. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

26. врши измену тачке 17. која у Конкурсној документацији гласи: Холшраф, 60 

мм дужине, 3мм дебљине(у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи: 

Холшраф, 60мм дужине, 4мм дебљине. 

 

6. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

26. врши измену тачке 18. која у Конкурсној документацији гласи: Холшраф, 80 

мм дужине, 3мм дебљине,(у техничким карактеристикама) сада се мења и гласи: 

Холшраф, 80мм дужине, 5мм дебљине. 

 



7. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

26. врши измену тачке 19. која у Конкурсној документацији гласи: Холшраф, 100 

мм дужине, 3мм дебљине(у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи: 

Холшраф, 100 мм дужине, 6мм дебљине. 

 

8. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

27. врши допуну тачке 27. која у Конкурсној документацији гласи: Л профил (у 

називу),сада се мења и гласи: 

Л профил-унутрашњи 

 

9. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

29. врши допуну тачке 42. која у Конкурсној документацији гласи: Саморезујући 

холшраф за метал Фи 4,2(у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи:  

Фи 4,2, дужине 32 мм. 

 

10. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

29. врши допуну тачке 43. која у Конкурсној документацији гласи: Саморезујући 

холшраф за метал Фи 6,3(у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи:  

Фи 6,3; дужине 38 мм. 

 

11. У Табели 2. (за Партију 2 – Вијачна роба и други гвожђарски материјал), на страни 

29. врши допуну тачке 47. која у Конкурсној документацији гласи: Саморезујући 

холшраф за метал Фи 5,5(у техничким карактеристикама), сада се мења и гласи:  

Фи 5,5,  дужине 38 мм. 

 

12. На страни 43, врши се измена наслова Табеле 6. која у Конкурсној 

документацији гласи : ПАРТИЈА 4 – ЗИДНЕ И ПОДНЕ ПЛОЧИЦЕ, сада се мења и 

гласи: ПАРТИЈА 6 – ЗИДНЕ И ПОДНЕ ПЛОЧИЦЕ. 

 

У осталим деловима Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Наведена измена Конкурсне документације биће без одлагања објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Факултета. 

 

 

 

Председник комисије за ЈНМВ Д-2/2016 

                                                                                        Маријана Ђорђевић Нешић 


