
НАРУЧИЛАЦ:     Градска управа за социјалну и дечију заштиту 
                           Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад 
                             Комисија за јавну набавку мале вредности добара број: ЈНМВ 5/20 
Интерни број:   ЈНМВ 5-20 
Број:                  XIII-709/2020-5a 
Датум:               03.07.2020. гoдине 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности добара број: ЈНМВ 5/20, сачинила је  

 

   ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за Јавну набавку мале вредности добара 

- набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 
пољопривредној,  занатској, услужној или другој области за избегла лица - 

бр. ЈНМВ 5/20 
 

Тачка 1. 
 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ за Јавну набавку мале вредности добара - набавка робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, 
занатској, услужној или другој области за избегла лица - бр. ЈНМВ 5/20, која је објављена на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.novisad.rs, дана 
01.07.2020. године, у делу I Општи подаци о јавној набавци, тачка 2. Врста, техничке 
карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара - Партија 3. – Пластеник 
и опрема за пластеник, под редним бројем 3., мења се и гласи:  

Ред. 
бр. 

Назив добара 

Коли
чина 

(у 
ком) 

3. 

PLASTENIK DIMENZIJA 20X8X3.6M 
- Dimenzije dxšxv 20x8x3,6m  
- Metalna konstrukcija: 160m2  
- Cevi 1" 320kg 
- Cevi 1/2" -180kg 
- Šrafovi: M8x25 - 150 kom 
- Matica M8 - 150 kom 
- Metalna pločica 130x130 - 22 kom 
- Farba bela 3u1 - 10 kg 
- Ţica CO2 za varenje 10 kg 
- Folija 150mic 392 m2                                                                                                    
Tip plastenika:  Jednobrodna dvolučna konstrukcija – visoki tunel 
Ramska konstrukcija: kompletna konstrukcija plastenika je napravljena od čeličnih bešavnih- 
šavnih cevi. 
Konstrukcija lukova/ramova: 
 - lukovi su izrađeni od duplih šavnih cevi: 
      - spoljašnjeg prečnika ¾" tj. ø 26,9 mm za spoljni pojas konstrukcije, i  
      - spoljašnjeg prečnika ½" tj. ø 22 mm unutrašnji pojas konstrukcije. 
  - cevi spoljneg i unutrašnjeg pojasa konstrukcije lukova povezane su u rešetku. 
  - visina spoljašnjeg montiranog luka je 3,6 m tj. 3m u grebenu. 
  - razmak između dve rešetke, tj. lukova, iznosi 2m a moţe i drugačije. 
  - ukupna duţina spoljašnje cevi savijene u elipsu je 9m. 
  - visina stubova iz kojih izlazi luk je 1,5 m. 
  - na stubove u donjem delu zavarena je čelična pločica 130x130 mm sa rupom na sredini od  
    ø 18 mm radi stavljanja na čelični krst napravljen od cevi. 
  - kompletna konstrukcija je farbana zaštitnom-temeljnom i završnom farbom (3 u 1). 
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  - na konstrukciju je postavljena zavarena ili montaţna cev na visinu 2,5 m ili drugačije, za  
     vezivanje kultura povrća kao što su paradajz, krastavac, paprika i ostalo. 
- Učvršćivanje / povezivanje lukova: 
  - lukovi su povezani sa pet uzduţnih linija od cevi, koje su postavljene na pribliţnom među- 
    razmaku od 1,30 m. 
- Vrata i otvor za provetravanje nalaze se na prednjoj (čeonoj) strani i zadnjoj strani plastenika: 
  - ventilacioni otvor, lufter, je sa ručnim otvaranjem i zauzima celokupnu površinu iznad vrata na     
    prednjoj i zadnjoj strani plastenika. 

 

Назив и карактеристике добара наведених у тачки 2. Врста, техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количина и опис добара - Партија 3. – Пластеник и опрема за 
пластеник, под редним бројем 1. и 2., остају неизмењени. 
 

 Tачка 2. 

У делу V Обрасци који чине саставни део понуде, Образац 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 
УПУТСТВОМ О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  - роба и материјал за 
покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,  занатској, 
услужној или другој области за избегла лица - бр. ЈНМВ 5/20, Партија бр. 3. – Пластеник и 
опрема за пластеник, под редним бројем 3., мења се и гласи: 

 

Ред. 
бр. 

Назив добара 

Коли
чина 

(у 
ком) 

3. 

PLASTENIK DIMENZIJA 20X8X3.6M 
- Dimenzije dxšxv 20x8x3,6m  
- Metalna konstrukcija: 160m2  
- Cevi 1" 320kg 
- Cevi 1/2" -180kg 
- Šrafovi: M8x25 - 150 kom 
- Matica M8 - 150 kom 
- Metalna pločica 130x130 - 22 kom 
- Farba bela 3u1 - 10 kg 
- Ţica CO2 za varenje 10 kg 
- Folija 150mic 392 m2                                                                                                    
Tip plastenika:  Jednobrodna dvolučna konstrukcija – visoki tunel 
Ramska konstrukcija: kompletna konstrukcija plastenika je napravljena od čeličnih bešavnih- 
šavnih cevi. 
Konstrukcija lukova/ramova: 
 - lukovi su izrađeni od duplih šavnih cevi: 
      - spoljašnjeg prečnika ¾" tj. ø 26,9 mm za spoljni pojas konstrukcije, i  
      - spoljašnjeg prečnika ½" tj. ø 22 mm unutrašnji pojas konstrukcije. 
  - cevi spoljneg i unutrašnjeg pojasa konstrukcije lukova povezane su u rešetku. 
  - visina spoljašnjeg montiranog luka je 3,6 m tj. 3m u grebenu. 
  - razmak između dve rešetke, tj. lukova, iznosi 2m a moţe i drugačije. 

  - ukupna duţina spoljašnje cevi savijene u elipsu je 9m. 
  - visina stubova iz kojih izlazi luk je 1,5 m. 
  - na stubove u donjem delu zavarena je čelična pločica 130x130 mm sa rupom na sredini od  
    ø 18 mm radi stavljanja na čelični krst napravljen od cevi. 
  - kompletna konstrukcija je farbana zaštitnom-temeljnom i završnom farbom (3 u 1). 
  - na konstrukciju je postavljena zavarena ili montaţna cev na visinu 2,5 m ili drugačije, za  
     vezivanje kultura povrća kao što su paradajz, krastavac, paprika i ostalo. 
- Učvršćivanje / povezivanje lukova: 
  - lukovi su povezani sa pet uzduţnih linija od cevi, koje su postavljene na pribliţnom među- 
    razmaku od 1,30 m. 
- Vrata i otvor za provetravanje nalaze se na prednjoj (čeonoj) strani i zadnjoj strani plastenika: 
  - ventilacioni otvor, lufter, je sa ručnim otvaranjem i zauzima celokupnu površinu iznad vrata na     
    prednjoj i zadnjoj strani plastenika. 
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Назив и карактеристике добара наведених у Обрасцу 2, за Партију бр. 3, под редним бројем 
1. и 2., остају неизмењени. 
 

Тачка 3. 
 
У вези са изменом из тачке 1. и 2. ових Измена и допуна, Наручилац је сачинио ПРЕЋИШЋЕН 
ТЕКСТ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, који се објављује на Порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници Наручиоца www.novisad.rs . 
 

Тачка 4. 
 

Пожељно је да Понуђачи понуде доставе на обрасцима из ПРЕЋИШЋЕНОГ ТЕКСТА 2 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, за Јавну набавку мале вредности добара - набавка робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, 
занатској, услужној или другој области за избегла лица - бр. ЈНМВ 5/20.  

 
 
 

                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                  БРОЈ: ЈНМВ 5/20 

http://www.novisad.rs/

