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Број: 5/18/2-3027 
Дана: 20.09.2018. 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 08-08-18-д, 
сачињава 

 
ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измене основне верзије)  

 
Назив:  РОЛО ЗАВЕСЕ 

Број јавне набавке: 08-08-18-д 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: добра 
 

 
Измене конкурсне документације, образложене у одговору заинтересованом лицу број 5/18/2-
3025 од 20.09.2018. године,  врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 39, додају се подаци о: 
 

- изменама конкурсне документације  
" Број и датум измена: 5/18/2-3027 од 20.09.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда 

             „Рок за подношење понуда: 27.09.2018. до 09,00 часова   
(основна верзија до 24.09.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/2-3026 од 20.09.2018. године)“ 
 

               - изменама датума и времена отварања понуда 
„Датум и време отварања понуда: 27.09.2018. до 09,10 часова“ 
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БРОЈ 2 
На страни 12 од 39,  у обрасцу 1 – Образац понуде, захтеване техничке карактеристике се мењају 
и сада гласе: 
„- роло завеса без кутије, са алу шином од 50mm у белој боји, и са алу завршном лајсном 30 mm 
у белој  боји, 

 - механизам на ручни погон, пвц 1500 mm, 
 - платно Screen, 85% пвц, 15% полиестер уз дозвољено одступање односа материјала ±3%, 
тежина 480 g ± 15 g, дебљина 0,72 mm ± 4 mm,  
 - фактор замрачења (пропустљивост природне светлости) 10%, 
 - УВ блокада 90%, 
 - отпорност на бактерије 
 - тестирано на незапаљивост по једном од наведених стандарда: 701/1999, DIN 4102, klasa B1, 

M1, или одговарајуће, 
 - тестирано на тешке метале  
 - боја сива 
 - монтажа плафонска са жабицама“. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  08-08-18-д 


