
               
                 С Р Е Д Њ О Ш К О Л С К И      Д О М 
                                                Николајевска 1,   Нови Сад   
матични број: 08066221, ПИБ: 100238389, текући рачун: 840-266661-07,  
тел/факс: 021/523-636, e-mail: sdom@eunet.rs,  www.srednjoskolskidom.edu.rs 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Број: 05/12-24-5/2014 

Датум: 04.07. 2014. 

На основу чл. 63. ст. 2. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2013) Средњошколски дом, Николајевска бр. 1, Нови Сад (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 04.07.2014. године врши  

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 5/2014 –  

радови на унутрашњим попоравкама и текућем одржавању  

Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду 

 

I 

Конкурсна комисија је утврдила техничке грешке у обрасцу 7.2. - ОБРАЗАЦ СА 
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ  РАДОВА, ПОЗИЦИЈА IV 
– КУПАТИЛО, где се исправљају следеће ставке: 
 

1) под ред.бр. 3 у колони „јединица мере“ уместо ком треба да стоји м2 

2) под ред.бр. 8 у колони
 
„јединица мере  уместо м2„ треба да стоји ком 

, док у колони 

„количина“ уместо 50,00 треба да стоји 3,00  
3) под ред.бр. 10 у колони „јединица мере“ уместо ком треба да стоји м2 

, док у колони 

„количина“уместо 30,00 треба да стоји 50,00  
4) под ред.бр. 12 у колони  „количина“ уместо 3,00 треба да стоји 30,00 . 
 

 

II 

 Рок за подношење понуда се продужава у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним  

набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012), те се рок за подношење понуда  

продужава до 14.07.2014. године у 10.00 часова.  

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  

14.07.2014. године у 10.30 часова, на I спрату Средњошколског дома у ул. 
Николајевској бр. 1 у Новом Саду.  

III 

Контакт особе: Кристина Косановић – за техничка питања, Саша Анђелић – за правна 
питања, у периоду од 09,00 - 13,00 часова, радним даном, путем мејла: sdoм@eunet.rs 
или факсом на број:021/523-636. 

IV 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  

 

      Комисија за јавну набавку 


