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На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 
124/2012) Комисија за јавне набавке Средње пољопривредно-прехрамбене школе 
Сомбор, Сомбор, Хаџића Светића 18 (у даљем тексту: Наручилац) врши: 
 
 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
БРОЈ: 7/2015– набавкa радова – замена фасадне столарије 

 
 

Наручилац је сачинио измену Конкурсне документације за Јавну набавку добара 
број 7/2015 – набавкa радова – замена фасадне столарије у Средњој 
пољопривредно-прехрамбеној школи Сомбор, у делу како следи: 
 

На страни 5. Конкурсне документације - III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, И 
СЛ. мења се на следећи начин: 

 
                   Текст објављен у Конкурсној документацији: 

„ 3. Столарске радове 
Израда и уградња спољних ПВЦ једнокрилних, двокрилних и трокрилних 
прозора. Прозоре израдити од високо отпорног тврдог ПВЦ-а шестокоморним 
системом профила са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре 
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Оков 
окретно нагибни са механизмом за потезање тј. за отварање, крило прозора 
застаклити термо Флот стаклом димензије 4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом. Потпрозорна даска, окапница и радна скела подразумевани. 
Димензије прозора: 
110/230цм (18ком), 220/200цм (4ком), 295/200цм (7ком), 195/200цм (8ком), 
295/95цм, 195/95цм, 210/220цм (4ком), 115/205цм (6ком), 100/295цм (2ком), 
14м2. Израда и постављање застакљених ПВЦ врата, према узору на 
постојећа дрвена врата. Врата израдити од високо отпорног тврдог ПВЦ-а 
шестокоморним системом профила са ојачаним челичним нерђајућим 
профилима. Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом 
вулканизованом на угловима. Крила врата застаклити термо Флот стаклом 
димензије 4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Димензије врата: 150/355цм, 
295/300цм, 215/295цм (5ком), 215/300цм, 145/200цм (2ком).“ 

  



 
замењује се текстом: 
 

„3. Столарске радове 
Израда и уградња спољних ПВЦ једнокрилних, двокрилних и трокрилних 
прозора. Прозоре израдити од високо отпорног тврдог ПВЦ-а шестокоморним 
системом профила са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре 
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Оков 
окретно нагибни са механизмом за потезање тј. за отварање, крило прозора 
застаклити термо Флот стаклом димензије 4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом. Потпрозорна даска, окапница и радна скела подразумевани. 
Димензије прозора: 
110/230цм (18ком), 220/200цм (4ком), 295/200цм (7ком), 195/200цм (8ком), 
295/95цм, 195/95цм, 210/220цм (4ком), 140/200цм (6ком), 100/295цм (3ком), 
14м2. Израда и постављање застакљених ПВЦ врата, према узору на 
постојећа дрвена врата. Врата израдити од високо отпорног тврдог ПВЦ-а 
шестокоморним системом профила са ојачаним челичним нерђајућим 
профилима. Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом 
вулканизованом на угловима. Крила врата застаклити термо Флот стаклом 
димензије 4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Димензије врата: 150/355цм, 
295/300цм, 215/295цм (5ком), 215/300цм, 145/200цм (1ком).“ 

“         
 

На страни 7. Конкурсне документације -  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 мења се на следећи начин: 
 

Текст објављен у Конкурсној документацији под тачком b) Понуђач који 
учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, под 
бројем 4: 

„Понуђач мора бити сертификован за примену стандарда управљања 
кватитетом у својој орагинизацији према систему квалитета ISO9001, 
ISO14001, OHSAS18001“ 

 
замењује се текстом: 

„Понуђач мора бити сертификован за примену стандарда управљања 
кватитетом у својој орагинизацији према систему квалитета ISO9001, 
ISO14001, OHSAS18001 и ISO50001“ 
 
На страни 25 Конкурсне документације у делу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 
табела СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА – II Столарски радови, тачка 1,текст 
објављен у Конкурсној документацији: 
 

  Обрачун по комаду         
  110/230 цм ком 18     
  220/200 цм ком 4     



  295/200 цм ком 7     
  195/200 цм ком 8     
  295/95 цм ком 1     
  195/95 цм ком 1     
  210/220 цм ком 4     
  115/205 цм ком 6     
  100/295 цм ком 2     
  14 м2 ком 1     

  
Замењује се текстом 
 

  Обрачун по комаду         
  110/230 цм ком 18     
  220/200 цм ком 4     
  295/200 цм ком 7     
  195/200 цм ком 8     
  295/95 цм ком 1     
  195/95 цм ком 1     
  210/220 цм ком 4     
  140/200 цм ком 6     
  100/295 цм ком 3     
  14 м2 ком 1     

 
   На страни 25 Конкурсне документације у делу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 
табела СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА – II Столарски радови, тачка 2,текст 
објављен у Конкурсној документацији: 
   

  Обрачун по комаду         
  150/355 цм ком 1     
  295/300 цм ком 1     
  215/295 цм ком 5     
  215/300 цм ком 1     
  145/200 цм ком 2     

 
Замењује се текстом 
 

  Обрачун по комаду         
  150/355 цм ком 1     
  295/300 цм ком 1     
  215/295 цм ком 5     
  215/300 цм ком 1     
  145/200 цм ком 1     

 
 

ОВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОБЈАВЉУЈЕ 
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЊЕГОВОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ. 
 
Продужава се рок за подношење понуда до 09.09.2015. године до 12.00 часова о чему 
ће се објавити оглас на порталу УЈН, а отварање понуда ће се обавити 09.09.2015. 
године у 12.30 часова. 

 
 



Понуђачи су дужни да уваже измене и поступе по истим. 
 

 


