
 
 

                        

НАРУЧИЛАЦ: 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД  

Булевар Михајла Пупина 22/I 

Број: 32/3-10-2015 

 

Датум: 11. 12. 2015.године  

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број  

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована решењем директора Завода за 

заштиту споменика културе Града Новог Сад, број 32/3-3-2015 од 07.12.2015. године у саставу: 

Мирослав Матић службеник за јавне набавке, Миодраг Мишљеновић- члан, Милена 

Новаковић- члан, припремила је 

 

I Измену конкурсне документације за јавну  набавку мале вредности: Куповина канцеларијског 

намештаја и намештаја за документацију 

ЈНМВ 13/2015   

 

Објављена 08. 12. 2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, 

истог дана. 

Измена  Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

Извршити исправку према следећем: 

У конкурсној документацији, у тачки 2. Техничка спецификација страна 4 стоји: 

2.1 техничка спецификација 

2.1.1.канцеларијска столица 

Пoстoљe пeтoкрaкa звeздa сa пвц точкићима 

Гасни механизам за спуштање/подизање столице 

Асинхрони механизам за подешавање нагиба наслона и седишта  

Висина столице од 100-115 цм 

Ширина седишта од 47-56 цм 

Ширина седишта од једног до другог рукохвата 64-66 цм 

Седиште и наслон пресвучени штофом  

Гасни цилиндар са подешавањем висине без скокова 

Велика стабилност  

Анатомско лумбална подршка и подршка за лактове  

Ергономски наслон и седиште  

комада: 20 

2.1.2.ормари 

 

- ормар 75/33/207 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

комада: 1 

- ормар 90/40/200 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

комада: 1 

- ормар 90/40/200 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

комада: 1 

- метални ормар  96/40/195 са двокрилним вратима ; стандардни 

комада: 2 

- ормар 75/35/227 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у црној боји); доњи 



  

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

комада: 1 

 

2.1.3.столови 

- стандардни канцеларијски сто 

комада: 4 

      

а треба да стоји: 

 

2.1 техничка спецификација 

2.1.1.канцеларијска столица 

Пoстoљe пeтoкрaкa звeздa сa пвц точкићима 

Гасни механизам за спуштање/подизање столице 

Асинхрони механизам за подешавање нагиба наслона и седишта  

Висина столице од 100-115 цм 

Ширина седишта од 47-56 цм 

Ширина седишта од једног до другог рукохвата 64-66 цм 

Седиште и наслон пресвучени штофом  

Гасни цилиндар са подешавањем висине без скокова 

Велика стабилност  

Анатомско лумбална подршка и подршка за лактове  

Ергономски наслон и седиште  

БАЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ ЈЕ ПЛАСТИЧНА. 

комада: 20 

2.1.2.ормари 

 

- ормар 75/33/207 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

ДЕБЉИНА СТАКЛА 5мм, ПРОЗИРНО СТАКЛО КОЈЕ СЕ НЕ ПОСТАВЉА У 

РАМ, ЛЕЂА ОРМАРА ОД ЛЕСОНИТА 

комада: 1 

- ормар 90/40/200 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

ДЕБЉИНА СТАКЛА 5мм, ПРОЗИРНО СТАКЛО КОЈЕ СЕ НЕ ПОСТАВЉА У 

РАМ, ЛЕЂА ОРМАРА ОД ЛЕСОНИТА 

комада: 1 

- ормар 90/40/200 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у боји букве); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

ДЕБЉИНА СТАКЛА 5мм, ПРОЗИРНО СТАКЛО КОЈЕ СЕ НЕ ПОСТАВЉА У 

РАМ, ЛЕЂА ОРМАРА ОД ЛЕСОНИТА 

комада: 1 

- метални ормар  96/40/195 са двокрилним вратима; стандардни СА БРАВИЦОМ ЗА 

ЗАКЉУЧАВАЊЕ 

комада: 2 

- ормар 75/35/227 цм од плочастог материјала (иверица фурнирана у црној боји); доњи 

део затворен двокрилним пуним вратима; горњи део са стакленим двокрилним вратима 

ДЕБЉИНА СТАКЛА 5мм, ПРОЗИРНО СТАКЛО КОЈЕ СЕ НЕ ПОСТАВЉА У 

РАМ, ЛЕЂА ОРМАРА ОД ЛЕСОНИТА 

комада: 1 

2.1.3.столови 

- стандардни канцеларијски сто ДИМЕНЗИЈА 140 x 80 цм ПЛОЧА ОД УНИВЕРА И 

ЧЕЛИЧНА ПОТКОНСТРУКЦИЈА 

комада: 4 

 



 
 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом Изменом Конкурсне 

документације. 

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о измени текста конкурсне 

документације. 

 

Лице за контакт: Мирослав Матић, службеник за јавне набавке e-mail zzskgns@sbb.rs  

          Телефон: 021/557-060 

mailto:zzskgns@sbb.rs

