
                                                     
  

 
 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-58/2018-02-03 
 
Датум 19.03.2018. године 
                                                                    
    

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

У поступку спровођења  јавне набавке – Набавка канцеларијског намештаја,  под 
бр:404-58/18-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији 

дошло до техничке грешке на страни   26. Услови који се односе на  
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће 
се на страни 26. извршити измена конкурсне документације. 
 
 
У прилогу је Вам дат обрасац са извршеним изменама конкурсне документације јавне 
набавке за Набавку канцеларијског намештаја, бр.јн. 27/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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- Димензије:  Ш 120цм х В260цм х Д 50цм. 
- боје/ дезена (шифра) - 8921  
- Са три крила-врата ширине 40цм, која су израђена од 
унвер плоче дебљине 18мм, заштићена са АБС траком 
дебљине 2мм,   
- Сва врата морају бити монтирана са шест шарке, са 
интегрисаним ''softclose'' системoм за лагано затврање. 
- Врата морају имати бравице за закључавање са два 
кључа, бравица се на лази на јеном крилу чијим се 
закључавањем закључавају оба крила. 
- Конструкција ормана са средњом, доњом, горњом плочом 
и бочним страницама дебљине 18 мм, заштићена са АБС 
траком дебљине 2мм,   
- Плакар има 6 подесиве полице израђене унвер плоче 
дебљине 18мм, заштићена са АБС траком дебљине 2мм.  
- Полеђина израђена од ХДФ плоче дебљине 3,2мм. Свако 
крило мора бити монтирао са шест шарке.  
- сви спојеви морају бит непрметни- 
            Због стабилност ормар мора бити причвршћен за 
зид путем минимално два Л-профила монитана на горњој 
страни ормана. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 ком. 

  

 
 
 
 
 
 
7. 

Канцеларијски двокрилни плакар за документа: 
- Димензије:  Ш 80цм х В200цм  х Д 50цм. 
- боје/ дезена (шифра) - 8921  
- Са два крила-врата ширине 40цм, која су израђена од 
унвер плоче дебљине 18мм, заштићена са АБС траком 
дебљине 2мм,   
- Сва врата морају бити монтирана са шест шарке, са 
интегрисаним ''softclose'' системoм за лагано затврање. 
- Врата морају имати бравице за закључавање са два 
кључа, бравица се на лази на јеном крилу чијим се 
закључавањем закључавају оба крила. 
- Конструкција ормана са доњом, горњом плочом и бочним 
страницама дебљине 18 мм, заштићена са АБС траком 
дебљине 2мм,   
- Плакар има 6 подесиве полице израђене унвер плоче 
дебљине 18мм, заштићена са АБС траком дебљине 2мм.  
- Полеђина израђена од ХДФ плоче дебљине 3,2мм. Свако 
крило мора бити монтирао са шест шарке.  
- сви спојеви морају бит непрметни- 
            Због стабилност ормар мора бити причвршћен за 
зид путем минимално два Л-профила монитана на горњој 
страни ормана. 

 
 
 
 
 
 
 

4 ком 

  

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

Укупна вредност без ПДВ-а у РСД  

Укупна вредност са ПДВ-ом у РСД  

У цену су урачунати сви зависни трошкови. 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: тако што ће у колони 4 и 5 унети цене са и 
без ПДВ-а, по савком послу имајући у виду наведене количине. 
На крају у збирној Рекапитулацији унети укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом (уколико је понуђач у 
систему ПДВ-а). 
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