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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 
PIB: 100960649 
Žiro-račun: 840-402667-68 
Šifra delatnosti: 8891 

 
  
Датум: 27.07.2016. 

- Измена и допуна конкурсне документације- 
 
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну 
набавку, Д-1.1.14/2016- набавка средстава за дезинфекцију и одржавање  хигијене. 
 
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 
 

Крајњи рок за достављање понуда  29.07.2016. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   29.07.2016. године у 10:30 часова 
 
- Врши се измена на страни бр. 2 тако што мења реченица која се односи на бр. страна те иста 
сада гласи: 
„Конкурсна документација има 43 стране“. 
 
- Врши се измена на страни бр. 6 тако што се у оквиру образца техничке спецификације врши 
измена техничких катактеристика за ставку под ред. бр. 24 које сада гласе: 
Подна облога без полеђине за висок степен промета у комерцијалним просторијама на отвореном 
или у затвореном простору и у удубљењима. Чврста винилна омчаста структура материјала који 
преузима и сакрива велике количине нечистоће.Висококвалитетан  винил показује одличну 
отпорност великом притиску. Производ за употребу као прва облога, на отвореном или у 
удубљењима изложен врло високим прометним условима. Ширина ролне: 90 цм. „Nomad Terra“ 
„одговарајући“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 8 тако што се брише кадровски капацитет као додатни услов. 
 
- Врши се измена на страни бр. 10 тако што се брише начин доказивања услова који се 

односи на кадровски капацитет. 
 
- Врши се измена на страни бр. 19 тако што се у табели образца структуре цена мења 

јединица мере за ставку под ред. бр. 24 – подна облога тако што се уместо комада (ком) 
уписује метар (м). 

 
Врши се измена на страни бр. 35 тако што се у се мења седећи текст: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 29.07.2016. године до 
10:00 часова. 
 
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.14/2016- набавка средстава за 
дезинфекцију и одржавање  хигијене биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних 
набавки. 
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