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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-266/2017 

Број ЈН К 26/17 

Дана: 20.06.2017. 

С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем 

тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

 ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - ДОБРА  

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ – ПАРТИЈА 2 

 

 

 Дана 14.06.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт 
наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у 

поступку јавне набавке, за јавну набавку број ЈН К 26/17, у којој Наручилац врши 

измену на следећи начин:  

 

 

I.   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 26/17 у СПЕЦИФИ-

КАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА ЦЕНА 

ПАРТИЈА 2: 

 

- на страни 21/73 мења се тачка 1. спецификације  и сада гласи: 
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 1. Izrada dvokrilnih 

metalnih ormana za 

arhivu dimenzije 

920x1950x420mm.U 

unutrašnjost ormana 

postaviti 4 police,sa 

mogućnošću podešavanja 

visina između 

polica.Materijal lim 

debljine 0,7mm,završna 

obrada elektrostatička 

plastifikacija,boja siva.  

kom 7        

 

 

II. 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 26/17 у СПЕЦИФИ-

КАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА ЦЕНА 

ПАРТИЈА 2: 

 

- на страни 25/73 мења се код Напомена: тачка 1. и сада  гласи: 

 

1. Потребна дебљине заштите, за металне полице и ормане од тачке 1. до тачке 6. 

спецификације, је 60 микрона, RAL 7035. Понуђена добра морају у потпуности да 
одговарају техничким карактеристикама из спецификације 

 

 

 

 

 

НОВA – СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – 

СТРУКТУРА ЦЕНА - ПАРТИЈА 2 САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У 

ОБАВЕЗИ ДА  JE ДОСТАВЕ): 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА ЦЕНА 

ПАРТИЈА 2 

 

POPUNJAVA PONUĐAČ R.br. Opis Jedinica 

mere 

Količina 

Proizvođač Jedinična cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 1. Izrada dvokrilnih 

metalnih ormana za 

arhivu dimenzije 

920x1950x420mm.U 

unutrašnjost ormana 

postaviti 4 police,sa 

mogućnošću podešavanja 

visina između 

polica.Materijal lim 

debljine 0,7mm,završna 

obrada elektrostatička 

plastifikacija,boja siva.  

kom 7        

2. Izrada metalnih polica za 

odlaganje sklopova 

računara dimenzija 

3200x2500x600mm(dužx

visxdub)Po visini 

ravnomerno rasporediti 

kom 1      
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4(četiri) police nosivosti 

150kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Mogućnost 

podešavanja visina 

polica. Regali izrađeni od 

čeličnog lima 

Č.0146SU.Noseći stubovi 

su izrađeni od lima 

debljine 1,5 mm.Stub je u 

celoj dubini čelični lim 

date debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile. 

3. Izrada metalnih polica za 

odlaganje sklopova 

računara dimenzija 

2300x2500x600mm(dužx

visxdub)Po visini 

ravnomerno rasporediti 

4(četiri) police nosivosti 

150kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Mogućnost 

podešavanja visina 

polica. Regali izrađeni od 

čeličnog lima 

Č.0146SU.Noseći stubovi 

su izrađeni od lima 

debljine 1,5 mm.Stub je u 

celoj dubini čelični lim 

kom 2      
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date debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile. 

4. Izrada metalnih polica za 

odlaganje arhivske građe 

dimenzija 

900x2490x400mm(dužxv

isxdub)Po visini 

ravnomerno rasporediti 

7(sedam) police nosivosti 

100kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Mogućnost 

podešavanja visina 

polica.Regali izrađeni od 

čeličnog lima 

Č.0146SU.Noseći stubovi 

su izrađeni od lima 

debljine 1,5 mm.Stub je u 

celoj dubini čelični lim 

date debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile. 

kom 40        

5. Izrada metalnih polica za 

odlaganje arhivske građe 

dimenzija 

820x2490x400mm(dužxv

isxdub)Po visini 

ravnomerno rasporediti 

kom 23      
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7(sedam) police nosivosti 

100kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Mogućnost 

podešavanja visina 

polica.Regali izrađeni od 

čeličnog lima 

Č.0146SU.Noseći stubovi 

su izrađeni od lima 

debljine 1,5 mm.Stub je u 

celoj dubini čelični lim 

date debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile. 

6. Izrada metalnih polica za 

odlaganje sklopova 

računara dimenzija 

1500x1600x600mm(dužx

visxdub)Po visini 

ravnomerno rasporediti 

4(četiri) police nosivosti 

150kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Mogućnost 

podešavanja visina 

polica.Regali izrađeni od 

čeličnog lima 

Č.0146SU.Noseći stubovi 

su izrađeni od lima 

debljine 1,5 mm.Stub je u 

kom 1        
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celoj dubini čelični lim 

date debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile.Policu snabdeti sa 

točkovima potrebne 

nosivosti. 

 UKUPNO:   

 

Напомена: 

1.  Потребна дебљине заштите, за металне полице и ормане од тачке 1. до тачке 6. спецификације, је 60 микрона, RAL 

7035. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама из спецификације 

2. У колону 5. (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра 

3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а 

4. У колону 7. уписује се јединична цена са ПДВ-ом 

5. У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом без 
ПДВ-а (колона 6) 

6. У колону 9. уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом са 
ПДВ-а (колона 7) 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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III 

 

У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 


