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ИЗМЕНE бр.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА 

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ  

 ЈНМВ 1/2018 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-55/2018 од 31.01.2018. године 

п р и п р е м и л а  ј е  дана 12.02.2018.године 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА 

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ  

 ЈНМВ 1/2018 

 

 

 

 

 

 1.У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - набавка намештаја, 

обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2  Партија 1 – 

канцеларијски намештја 404-55/2018-П1, поступак јавне набавке мале вредности, ЈН 

МВ 1/2018, у делу 2. тачка 2.2. квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 „Уколико каталог из претходног става не садржи све податке о карактерситикама 

понуђеног добра понуђач је дужан да, уз каталог, достави  потписну и оверену изјаву у 

оквиру које ће навести каректеристике понуђеног добра, а на основу којих ће 

наручилац на несумњив начин моћи да утврди  да ли је понуђено добро одговарјуће 

или не. Текст изјаве сачињава сам понуђач,“ 

 2.У делу 3.Техничка документација и планови: 

-Позиција 1. Радна фотеља са руконалсном и високим наслоном за леђа , у 

правој кожи, у техничкој спецификацији речи:“наслон за руке метални,обложен 

дрветом“ замењују се речима:“наслон за руке дрвени“; 

-Позиција 8. Ормар високи, двокрилни, димензије 80x40цм, висина 192цм, у 

техничкој спецификацији  иза речи Шарке на вратима, ставља се тачка, а 

речи:“квалитетне са углом отварања од 110 степени и сертификоване на минимум 

80.000 отварања и затварања“, се бришу; 

-Позиција 9. Ормар средњи, двокрилни, димензије 80x40цм, висина 154цм, у 

техничкој спецификацији  иза речи Шарке на вратима, ставља се тачка, а 

речи:“квалитетне са углом отварања од 110 степени и сертификоване на минимум 

80.000 отварања и затварања“, се бришу; 

-Позиција 10.Комода, двокрилна, димензије 90x46цм, висина 81цм, у техничкој 

спецификацији  иза речи Шарке на вратима, ставља се тачка, а речи:“квалитетне са 

углом отварања од 110 степени и сертификоване на минимум 80.000 отварања и 

затварања“, се бришу, тако да тако да наведене позоције сада гласе: 
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1 
Radna fotelja sa rukonaslonom i 
visokim naslonom za leđa, u pravoj 
koži. 

  

  

 

Radna fotelja sa rukonaslonom, visokim naslonom za leđa; 
postolje sa plastičnim točkićima, metalno, obloženo drvetom; 
naslon za ruke  drveni; sedište i naslon za leđa monolitni, 
isključivo iz jednog dela, od bukovog laminata min. debljine 
12mm, tapacirani, presvučeni pravom kožom, debljina 
sunđera minimum 7cm. Boja drveta: tamni hrast; boja 
presvlake: crna. Sa MULTI BLOK mehanizmom i tegom za 
regulaciju prema težini korisnika, podesiva visina sedišta. 
Vrsta štepa po izboru naručioca.  

 

 

8 
Ormar visoki, dvokrilni, 
dimenzije 80x40cm, visina 
192cm.  

  

  

 

Izrađen od univera debljine 18mm, (korpus ormara, četiri police 
i vrata ormara), u klasi E-1 proizvođača Egger , Kronospan  „ili 
odgovarajuće“, presvučenog melaminskom folijom boje 
tamnog hrasta. Stranice ormara perforirane celom visinom. 
Ormar sa 4 podesive police po visini. Šarke na vratima. Gornja 
ploča ormara 18mm. Vrata i gornja ploča kantovana abs 
trakom boje tamnog hrasta debljine 2mm. Ručice na vratima 
metalne, plastificirane u sivoj boji. Na pod ormara postavljaju 
se 4 pvc štelujuće nogice. Sa bravicom za 
zaključavanje.Montaza na mestu isporuke.  

9 
 Ormar srednji , 
dvokrilni,dimenzije 80x40cm, 
visina 154cm. 
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Izrađen od univera debljine 18mm, (korpus ormara, tri police i 
vrata ormara), u klasi E-1 proizvođača Egger , Kronospan „ili 
odgovarajuće“,  presvučenog melaminskom folijom tamnog 
hrasta. Stranice ormara perforirane celom visinom. Ormar sa 3 
podesive police po visini. Šarke na vratima.   Gornja ploča 
ormara 18mm. Vrata i gornja ploča kantovana abs trakom boje 
tamnog hrasta debljine 2mm. Ručice na vratima metalne, 
plastificirane u sivoj boji. Na pod ormara postavljaju se 4 pvc 
štelujuće nogice. Sa bravicom za zaključavanje. Montaza na 
mestu isporuke.  

10 
Komoda, dvokrilna, dimenzija 
90x46cm, visina 81cm. 

  

  

 

Izrađena od kvalitetnog univera boje tamnog hrasta debljine 
18mm (korpus komode, jedna polica i vrata komode) u klasi E-
1 proizvođača Egger ,Kronospan, „ili odgovarajuće“, 
presvucenog  melaminskom folijom tamnog hrasta. Gornja 
ploča komode 18mm. Stranice komode perforirane celom 
visinom. Komoda sa 1 podesivom policom po visini. Šarke na 
vratima.   Vrata i gornja ploča kantovana abs trakom boje 
tamnog hrasta debljine 2mm. Ručice na vratima metalne, 
plastificirane u sivoj boji. Na pod komode postavljaju se 4 pvc 
štelujuće nogice. Sa bravicom za zaključavanje. Montaza na 
mestu isporuke. 
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 3.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 4.Понуђач је у обавези да понуди добрa у складу са измењеном техничком 

спецификацијом. У супротном понуда ће бити неодговарајућа и одбиће се као 

неприхватљива. 

5.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, 

без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 6.Сходно ставу 5. члана 63. ЗЈН Наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда за Партију 1. И објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

за Партију 1. 

 

 

Комисија: 

         

1. Нада Радуловић, члан 

   - Mилена Јаснић, заменик члана 

2. Маја Стојичић, члан 

   - Гордана Гошић, заменик члана 

3. Станисалв Свирчевић, члан 

   -  Драгољуб Перишић, заменик члана  

 


