
Основна школа "Арањ Јанош"  
Трешњевац, Маршала Тита 62. 
24426 
 
 
Датум: 13.10.2015 
Број: 347/2015-1 
 
 
На основу члана 63. Закон о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку мале 
вредности добара број 3/2015 - ПАРТИЈА БРОЈ 1 - у року предвиђеном за 
подношење понуда објављује  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности добара број 3/2015 у  

Партији број-1/Канцеларијски намештаји 
 
 

Мења се и допуњује конкурсна документација у погледу спецификације 
ПАРТИЈА БРОЈ 1 и у погледу намештаја за канцеларију директора и у погледу 
намештаја за шефа рачуноводства. 
Нова спецификација/образац понуде са структуром цене је дата у наставку. 
(Измене су означене наранџастом бојом). 
Сва заинтересована лица која желе да поднесу у преметом поступку јавне 
набавке треба да стари образац из конкурсне документације замене новим 
обрасцем. 
 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, а имајући у виду да је 
предметна допуна конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда. 
 
Нови рок за подношење понуда је 20.10.2015. године до 12.00 сати. 
Отварање понуда је 21.10.2015. године 07.20 сати у Општинској управи, 
Кањижа, канцеларија број 9. 
 
Наручилац ће објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 
 
Члан комисије: 
Кевешди Агнеш 
 
 
 
 
 
 



 
5) ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  
 

НАМЕШТАЈ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ДИРЕКТОРА (Напомена: Канцеларија 

директора се налази у згради школе  у Трешњевцу,24426) 

 

НАМЕШТАЈ 
 

ДИМЕНЗИЈА КОМАД ЦЕНА без 
ПДВ-а 

ЦЕНА 

СА 

ПДВ-ом 

1) Отворени ормар за 
штампач - 

Израда од оплемењене 
иверице (боја по избору 

наручиоца), кантирано са 
АБС траком од 2мм, на 

средини вертикална 
преграда и 2 полице 

900*350*400 1   

2)Витрина -  
Израда од оплемењене 
иверице (боја по избору 
наручиоца) кантирано са 

АБС траком од 2 мм, доњи 
део затворен са вратима и 

са 1 полицом и бравом, 
горњи део са стакленим 

вратима (пескарено 
стакло), бравом и 2 полице. 

Сарке су квалитетне, 
ручице су металне. 

800*1800*400 1   

3) Витрина -  
Израда од оплемњене 
иверице 18мм (боја по 

избору наручиоца) 
кантирано са АБС траком 

од 2 мм, доњи део затворен 
са вратима и са 1 полицом 

и бравом, горњи део са 
стакленим вратима 

(пескарено стакло, бравом 
и са 1 полицом,сарке су 
квалитетне, ручице су 

металне 

800*1500*400 2   

4) Кмода -  
Ирада од оплемењене 

иверице (боја по избору 
наручиоца) кантирано са 

АБС траком од 2 мм, 
затворен са вратима и 

бравом, 1 полица. Сарке су 

800*750*400 1   



квалитетне, ручице су 
металне. 

5) Радни сто -  
Израда од оплемењене 
иверице (боја по избору 
наручица) кантирано са 

АБС траком од 2мм. 
Дебљина горње полице је 
40 мм, две ноге и везач до 

пода. 

1300*800*750 1   

6) Помоћни сто -  
Израда од оплемењене 
иверице (боја по избору 
наручиоца) кантирано са 
АБС траком од 2мм, деб. 

горња полица је 40мм, две 
ноге и везач до пода 

1200*700*750 1 

7) Сегмент -  
Израда од оплемењене 

иверице, дебљина 40 мм. 
Полица испод сегмента 
исти облик. Сегмент је 
предвиђен за спајање 

столова. 

800*700 1   

8) Покретна касета -  
Израда од оплемењене 
иверице 18мм (боја по 

избору наручиоца), точкове 
50мм, 3 фијока и брава. 

Кантирано са АБС траком 
од 2мм. странице фијока од 
оплемењене иверице 18мм. 

Квалитетни клизачи и 
металне ручице. 

450*700*550 1 

  

9) Сталак за компјутер и упс 
Израда од оплемењене 
иверице 18мм(боја по 

избору наручиоца), точкове 
50мм, доња полица и са 

две дуже стране је 
страница око 50 мм 

350*500*18+точ
кове 

1   

10) Сто за госте- 
Израда од оплемењене 
иверице (боја по избору 

наручиоца), дебљина 
горње плоче 40мм, један 

крај заобљен, две ноге и на 
средини везач. Кантирано 

са АБС од 2мм. 

1300*700*750 1   



11) Држач цвећа-  
Израда од оплемењене 

иверице 18мм, кантирано 
са АБС траком од 2мм 

250*250*400 1   

12) Држач цвећа -  
Израда од оплемењене 

иверице 18мм, кантирано 
са АБС траком од 2мм 

250*250*600 1   

13) Плафонско осветљење -  
Карактеристике: 

 Грло: Е14 

 max watt 3*42 Watt 

 температура боје: 
топла бела (2700к) 

 Јачина светлости: 
1890(Лм) 

 са Екохалоген 
сијалицом 

 Боја:кром/бело 

 Материјал: 
метал/стакло 

Висина: 140мм 
Промер: 285мм 

1   

14) Стоно осветљење  
Карактеристике:  

 1*33 Watt 

 са Екохалоген 
сијалицом 

 боја: кром/бело 

 материјал: челик 

 елементи се могу 
окретати 

Дужина(мм) - 
270 

Ширина(мм) - 
95 

Висина(мм) - 
365 

 

1   

15) Декоративна зидна 
тапета - 

Светлија боја која 
хармонизује са 

ентеријером/намештајем/кв
алитет нижа класа 

2,64м * 3,8м; 
На зиду се 

налази и врата 
димензије: 
80цм*200цм 

   

16) Тракаста завеса -  
Ширина једне траке је 127 

мм; 
 
 

Димензија 
прозора је: 

234цм*155цм 

   

17) Радна столица - 
Метална конструкција, 

квалитетан штоф - боја по 
избору; у понуди поред 

цене набројати распложиве 
боје чије су цене исте; + 

металне точкове 

 1   



18) Конференцијска 
столица - 

Метална jaka конструкција, 
квалитетан штоф - боја по 

избору; у понуди поред 
цене набројати распложиве 

боје чије су цене исте; + 
металне точкове 

 5   

 
 
 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

 
Рок испоруке 
(Не може бити дужи од 35 радних дана од 
дана закључења уговора) 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

ТРЕШЊЕВАЦ, 24426, 
Маршала Тита 62. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 



 

 

 

 

 

 

НАМЕШТАЈ КЊИГОВОДСТВА 
(Напомена: Канцеларија шефа рачуноводства се налази у згради школе у 
Трешњевцу)  
 
 

НАМЕШТАЈ ДИМЕНЗИЈА 
 

КОМАД ЦЕНА 
Без ПДВа 

ЦЕНА 

са 

ПДВ-

ом 

1) Ормар за апарат за 
фотокопирање - 

Израда од оплемењене 
иверице од  18 мм(боја по 

избору наручиоца), 
затворен са вратима, на 

средини вертикална 
преграда, квалитетне сарке 

и металне ручице 
 

 

 

650*430*700 1   

2) Ормари за регистраторе -  
Израда од оплемењене 
иверице, затворени са 4 

врата, горњи део 
предвиђен за регистраторе 

3 реда, доњи део за 
документацију са 1 

полицом. Брава 2 ком. 
Квалитетене сарке и 

металне ручице. Кантирано 
са АБС траком од 2мм. 

850*1900*500 1   

3) Радни сто- 
Израда од оплемњене 

иверице (боја по избору 
наручиоца) кантирано са 
АБС траком, деб.горња 

полица је 40мм и предња 
страна заобилљен, две ноге 

и везач до пода 

2000*900*750 1   



4) Помоћни сто - 
Израда од оплемњене 

иверице, кантирано са АБС 
траком од 2мм, деб.горња 

плоча је 40мм, једна шира и 
једна ужа нога(код спајање 
два стола) и везач до пода. 

 

1200*700*750 1   

5) Надградња стола- 
Израда од оплемњене 
иверице 18мм (боја по 

избору наручиоца), 
кантирано са АБС траком 
од 2мм, састоји од 2 ноге, 
горња полица и везач од 
назад, испод се ставља 

монитор,на горњој плочи су 
стампачи - 

1200*650*400 1   

6) Покретна касета-  
Израда од оплемењене 
иверице 18мм (боја по 

избору наручиоца), точкове 
50мм, 3 фијока и брава. 

Кантирано са АБС траком 
од 2мм. странице фијока од 
оплемењене иверице 18мм. 

Квалитетни клизачи и 
металне ручиц 

450*700*550 1   

7) Носач компјутера и упс-а- 
Сталак за компјутер и упс 

Израда од оплемењене 
иверице 18мм(боја по 

избору наручиоца), точкове 
50мм, доња полица и са две 
дуже стране је страница око 

50 мм 

350*500*18+точкове 1   

8) Држач цвећа-  
Израда од оплемењене 

иверице 18мм, кантирано са 
АБС траком од 2мм 

250*250*400 1   

9) Држач цвећа -  
Израда од оплемењене 

иверице 18мм, кантирано са 
АБС траком од 2мм 

250*250*600 1   



10) Зидни чивилук- 
Израда од оплемењене 

иверице (боја и облик по 
избору наручиоца) 

кантирано са абс траком од 
2мм, 5 ком вешалица-

металне 

800*1800*18 1   

11) Плафонско осветљење -  
Карактеристике: 

 Е14 

 max watt 3*42 Watt 

 температура боје: 
топла бела (2700к) 

 Јачина светлости: 
1890(Лм) 

 са Екохалоген 
сијалицом 

 Боја:кром/бело 
Материјал: метал/стакло  

Висина: 140мм 
    Промер: 285мм 

1   

12)Стоно осветљење  
Карактеристике:  

 1*33 Watt 

 са Екохалоген 
сијалицом 

 боја: кром/бело 

 материјал: челик 
елементи се могу окретати 

Дужина(мм) - 270 
Ширина(мм) - 95 

   Висина(мм) - 365 

1   

13) Тракаста завеса -  
Ширина једне траке је 127 

мм; 
 

Димензије 
прозора: 
234цм*155цм 

   

14) Радна столица - 
Метална конструкција, 

квалитетан штоф - боја по 
избору; у понуди поред 

цене набројати распложиве 
боје чије су цене исте; + 

металне точкове 

 1   

15) Конференцијска 
столица- 

Радна столица - 
Метална јака конструкција, 
квалитетан штоф - боја по 

избору; у понуди поред 
цене набројати распложиве 

боје чије су цене исте; + 
металне точкове 

 2   

 



 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

 
Рок испоруке 
(Не може бити дужи од 35 радних дана од 
дана закључења уговора) 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

ТРЕШЊЕВАЦ, 24426, 
Маршала Тита 62. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 

 


