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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ 

ЈН МВ 06/2017 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/2012, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку припремила је Измене конкурсне 

документаије бр. 1: 

 

У конкурсној документацији на страни 6/52 мењају се ставци 13 и 14. 

 
13. Висећа полица од универа, димензије 2600x370x654mm 

- полица је вертикално подељена на два једнака дела 

- хоризонтално је подељена на два дела: доњи део висине 250mm, 

горњи део висине 350mm 

- израђена од иверице дебљине 18mm 

- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline 

Creme) 

- ABS трака, дебљине 2mm 

- састављање на лицу места ком 1 

14. Самостојећи орман од универа, неправилног облика 

- основа ормана је троугластог облика, дужине страница су: 

А=1800mm; B=1320mm; C=800mm (предња страна је најдужа) 

- укупна висина ормана је 1850mm 

- орман је по хоризонтали подељен на два дела: 

- доњи део ормана је затворен, вертикално подељен на три једнака 

дела, са троја врата, у унутрашњем делу са једном полицом на 

средини. Висина доњег дела ормана је 850mm 

- горњи део ормана је отворен и садржи две полице на једнаким 

размацима 

- цео орман израђен од иверице дебљине 18mm (због специфичног 

облика и задња страница) 

- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 Woodline 

Creme) 

- ABS трака, дебљине 2mm 

- ергономски обликоване ручице 

- састављање на лицу места ком 1 

 

  У Конкурсној документацији, у делу 6), мења се табеларни део понуде и 

објављује нови табеларни део понуде. 

  Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим изменама конкурсне 

документације и да попуне нови табеларни део понуде. У супротном понуда ће се 

одбити као неприхватљива. 

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим изменама конкурсне 

документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



6.1. НОВИ ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЈНМВ 06/2017 

Ред.

Бр. 

Назив Јед. 

мере 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ  

Јединична 

цена са 

ПДВ  

Укупа цена 

без ПДВ  

Укупна 

цена са 

ПДВ  

1. Метална полица за књиге у библиотеци (ТИП 1) димензије 

2200x460x2000mm. Полица је посебно пројектована за 

тавански простор са косинама. 

- метална конструкција се састоји из четири дела: 

(1100x460x1200mm) - 2ком доњи равни део; 

(1100x460x800mm) -1ком горњи равни део; 

(1100x460x800mm) - 1ком горњи коси део 

- метална конструкција од челичних кутијастих профила 

25x25x1,5mm 

- са стопицама за нивелсиње 

- 6 полица од челичног лима, дебљине 1,5mm. 

- фарбање комплетне полице у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места 
 

ком 13 

    

2. Метална полица за књиге у библиотеци (ТИП 2) димензије 

1900x460x2000mm. Полица је посебно пројектована за 

тавански простор са косинама. 

- метална конструкција се састоји из четири дела: 

(950x460x1200mm) - 2ком доњи равни део; 

(950x460x800mm) -1ком горњи равни део; 

(950x460x800mm) - 1ком горњи коси део 

- метална конструкција од челичних кутијастих профила 

25x25x1,5mm 

- са стопицама за нивелсиње 

- 6 полица од челичног лима, дебљине 1,5mm. 

- фарбање комплетне полице у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места 
 

ком 2 

    



3. Монтажни самостојећи складишни регал од квалитетног 

челичног лима димензије 1000x500x2000mm 

- стубови носивости 1.500kg 

- 4 пластичне стопе по регалу 

- монтажа полица и стубова шрафљењем 

- 5 металних полица, носивости 180kg равномерног 

оптерећења 

- сви елементи су поцинковани  

- састављање на лицу места ком 16 

    

4. Метални четворокрилни архивски орман димензије 

1600x450x2400mm  

- са стопицама за нивелсиње 

- 2 одвојена вертикална дела 

- оба дела са двокрилним вратима 

- брава са кључем  

- ергономски обликоване ручке 

- 5 металних полица од квалитетног челичног лима  

- фарбање у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

5. Метални архивски орман димензије 1000x450x1700mm  

- са стопицама за нивелсиње 

- двокрилна врата 

- брава са кључем  

- ергономски обликоване ручке 

- 3 металних полица од квалитетног челичног лима  

- померљиве полице 

- фарбање у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

6. Метални орман за складиштење цртежа и слика димензије 

1200x900x1100mm  

- са стопицама за нивелсиње 

- 3 одвојена вертикална дела 

- једнокрилна врата (3 ком) ком 

 

 

 

 

 

    



- брава са кључем  

- ергономски обликоване ручке 

- фарбање у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места 

 

 

 

 

1 

7. Метални орман за складиштење цртежа и слика димензије 

1200x900x1100mm  

- са стопицама за нивелсиње 

- 3 металних полица од квалитетног челичног лима  

- померљиве полице 

- двокрилна врата  

- брава са кључем  

- ергономски обликоване ручке 

- фарбање у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- састављање на лицу места ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

8. Метални пулт за издавање књига у облику слова „L“ , 

димензије 2000x700x400mm, висине 1200mm 

- метална конструкција од челичних кутијастих профила 

25x25x1,5mm 

- са стопицама за нивелсиње 

- спољашње стране обложене челичним лимом 

- полица од челичног лима у унутрашњем делу пулта на 

висини 750mm од пода 

- фарбање у боју према избору инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- горњи део пулта у облику слова „L“ , димензије 

2050x750x450mm, направљена од иверице дебљине 

25mm, дезен по избору инвеститора (најближе H1424 

ST22 Woodline Creme), ABS трака дебљине 2mm 

- састављање на лицу места ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

9. Метални сто са фијокама и постољем за кућиште рачунара, 

димензије 1500x500x750mm  

- метална конструкција од челичних кутијастих профила 

25x25x1,5mm ком 

 

 

 

 

    



- 4 пластичне стопице 

- фарбање металне конструкције у боју према избору 

инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- радни део стола направљена од иверице дебљине 

25mm, дезен по избору инвеститора (најближе H1424 

ST22 Woodline Creme), ABS трака дебљине 2mm 

- димензија постоља за рачунар: 250x500x500mm 

- део са фијокама са десне стране испод стола 

- са 4 фиоке 

- димензије фиоке: 450x450x160mm (спољне мере) 

- могућност закључавања фијоке централном бравицом, 

са два кључа 

- клизачи фиока 

- ергономски обликоване ручице 

- састављање на лицу места 

 

 

 

 

 

1 

10. Метални сто димензије 1050x550x750mm  

- метална конструкција од челичних кутијастих профила 

25x25x1,5mm 

- 4 пластичне стопице 

- фарбање металне конструкције у боју према избору 

инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- радни део стола направљен од иверице дебљине 25mm, 

дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 

Woodline Creme), висока отпорност на хабање и 

топлоту, ABS трака дебљине 2mm ком 

 

 

 

 

 

 

70 

    

11. Метална столица димензије 471x453x780mm   

- конструкција од металних цеви 

- 4 пластичне стопице 

- фарбање металне конструкције у боју према избору 

инвеститора 

- сувопрашни епокси нанос боје 

- димензија седишта: 453x395mm 

- димензија наслона: 471x325mm ком 70 

    



- седиште и наслон: пресовани шпер, лакиран 

12. Канцеларијска фотеља димензије 700x650x1200mm 

- боја: црна 

- материјал: еко кожа 

- тапацирани руконаслони 

- носивост: мин. 120kg 

- метална база 

- механизам за подешавање висине и љуљање 

- тилт механизам 

- гумени точкићи ком 5 

    

13. Висећа полица од универа, димензије 2600x370x654mm 

- полица је вертикално подељена на два једнака дела 

- хоризонтално је подељена на два дела: доњи део 

висине 250mm, горњи део висине 350mm 

- израђена од иверице дебљине 18mm 

- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 

Woodline Creme) 

- ABS трака, дебљине 2mm 

- састављање на лицу места ком 1 

    

14. Самостојећи орман од универа, неправилног облика 

- основа ормана је троугластог облика, дужине страница 

су: А=1800mm; B=1320mm; C=800mm (предња страна 

је најдужа) 

- укупна висина ормана је 1850mm 

- орман је по хоризонтали подељен на два дела: 

- доњи део ормана је затворен, вертикално подељен на 

три једнака дела, са троја врата, у унутрашњем делу са 

једном полицом на средини. Висина доњег дела ормана 

је 850mm 

- горњи део ормана је отворен и садржи две полице на 

једнаким размацима 

- цео орман израђен од иверице дебљине 18mm (због 

специфичног облика и задња страница) 

- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 

Woodline Creme) ком      1 

    



- ABS трака, дебљине 2mm 

- ергономски обликоване ручице 

- састављање на лицу места 

15. Канцеларијски сто димензије 700x1800x750mm  

- робусна метална конструкција од челичних кутијастих 

профила 50x50mm 

- метална конструкција хромирана 

- са стопицама за нивелисање 

- горња плоча је израђена од универа дебљине 25mm 

- дезен по избору инвеститора (најближе H1424 ST22 

Woodline Creme) 

- ABS трака, дебљине 2mm ком 4 

    

                                                                                                                              

                                                                          ПОНУЂАЧ 

                                М.П. ____________________________ 

                                      (потпис овлашћеног лица) 

 


