
                                                                                                        

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

                                                                      

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Набавка број 

Позив број 

Конкурсна документација број 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:

www.ruma.rs 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 

ДАТУМ 

Врши се измена следећих делова

Прилог број 3/2.-Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења

Прилог број 3/3.-Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења страна 8/107 и 9/107
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

образована Решењем бр. 404-117-5/19-IV сачинила је:

ОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-117/19-IV

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања- по партијама

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-117/19-IV 

404-117-6/19-IV 

 404-117-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

06.12.2019.г 

 404-117-9/19-IV 

09.12.2019.г 

Врши се измена следећих делова: 

Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења стра

Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења страна 8/107 и 9/107

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

сачинила је: 

ОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

IV–  

по партијама 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

страна 6/107 и 7/107 

Врста, техничке карактристике, квалитет, начин спровођења контроле 

и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења страна 8/107 и 9/107 
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Прилог 8/2- Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

47/107 

Прилог 8/3- Образац структуре цене са упутством како да се попуни  на страни 49/107 и 

50/107 

 

НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

конкурсне документације. 
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Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни  на страни 49/107 и 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни  на страни 46/107 и 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни  на страни 49/107 и 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

изменама и допунама 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Ред.бр. -ОПИС

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да 

задовољава

 

1 2 

1.  Рачунар- Intel Pentium G5400, 14nm 

8GB RAM, 240-256 GB SSD, 3.7 

GHz,Intel® UHD Graphics 610, 

Pro 64-bit, 36 месеци гаранције

- Рачунар не сме да има налепницу 

чијим се скидањем губи гаранција 

(рачунаре отварамо повремено због 

уклањања прашине) 

2. Монитор 21.5”, 1920 x 1080, VGA 

priključak, 36 месеци гаранције

3.  Тастатура YU - USB, LOGITECH, 

GENIUS ILI A4TECH

одговарајуће, дужина кабла 150cm или 

више  

4. Миш USB – 800 DPI или више 

LOGITECH, GENIUS, A4TECH 

одговарајуће, дужина кабла 150cm или 

више 

5. Штампач ласер A3, color ink jet, 128 

MB USB, LAN (HP OJ 7110 или 

одговарајуће) 

6. Штампач ласер A4, 8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 8000 страна, 

(HP LJ PRO M15a или 

7. Пројектор, резолуција 1024х768, 

прикључци VGA и HDMI
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Партија 2-Рачунарска опрема 

 

ОПИС- 

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да 

задовољава 

Јед. 

мере 

Количина 

3 4 

Intel Pentium G5400, 14nm 

256 GB SSD, 3.7 

® UHD Graphics 610, Win 10 

36 месеци гаранције 

Рачунар не сме да има налепницу 

чијим се скидањем губи гаранција 

(рачунаре отварамо повремено због 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 12 

Монитор 21.5”, 1920 x 1080, VGA 

, 36 месеци гаранције 

 

ком 24 

USB, LOGITECH, 

GENIUS ILI A4TECH или 

, дужина кабла 150cm или 

 

 

 

ком 12 

800 DPI или више – 

LOGITECH, GENIUS, A4TECH или 

дужина кабла 150cm или 

 

 

 

ком 12 

color ink jet, 128 

LAN (HP OJ 7110 или 

 

 

ком 

 

 

1 

Штампач ласер A4, 8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 8000 страна, 

 одговарајуће ) 

 

 

ком 

 

 

6 

Пројектор, резолуција 1024х768, 

прикључци VGA и HDMI 

ком 2 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

Прилог 3/2 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Навести евентуалне 

еквиваленте 

5 
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Напомена: 

Понуђач је у обавези да у колини "

произвођача и модел опреме коју нуди као еквивалент у својој понуди.

• Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања д

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике п

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације.

• Обавезе изабраног понуђача : 

испорука тражене опреме 

инсталација тражене опреме

сервисирање тражених производа у гарантном

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

Напомена: уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива.

. 

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2019.
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вези да у колини "Навести евентуалне еквиваленте" упише назив 

произвођача и модел опреме коју нуди као еквивалент у својој понуди. 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике п

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације. 

Обавезе изабраног понуђача :  

инсталација тражене опреме 

сервисирање тражених производа у гарантном року. 

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

ничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива. 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2019.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

Навести евентуалне еквиваленте" упише назив 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

а ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме. 

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

ничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Редни 

број 
-ОПИС

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да задовољава

1 Школска столица: ширина 380мм, висина 

столице 790мм, висина седишта 435мм, 

седиште димензија 340х360мм. Столица 

треба да је израђена од следећих материјала: 

рам столице израђен од цеви квадратног 

пресека 20х20мм, дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада пластификација,профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Седиште и наслон 

израђени од буковог фурнира који је 

анатомски овликован, завршна обрада 

полиуретански лак три (3) слоја. Спајање 

металног рама са дрвеним отпресецима с

врши алуминијусмким нитнама дебљине 

4,8мм 

2 Школска клупа: ширина 500мм, дужина 

1300мм, висина 750мм:Клупа треба да буде 

израђена од следећих материјала

је од пластифициране металне конструкције, 

квадратног пресека 20х20мм, дебљине зи

1,50мм са кукицама за ранчеве, профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Плоча клупе је од 

медијапана пресвучена ултраласт ламинатом 

од 0,8 заобљених ивица

3 Ормар за кабинет , 

димензије 80х40х186 цм

4 Раднички сто за текс

димензија 180х100х80 цм

5 Радна фотеља еко кожа, пластични 

руконаслони, тилт механизам, лифтомат, 

пластична база, пластични точкићи, 

димензије висина 105-

дубина 75 цм 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Партија 3-Намештај за школе 

 

ОПИС- 

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да задовољава 
  

Јединица 

мере 

Количина

: ширина 380мм, висина 

столице 790мм, висина седишта 435мм, 

седиште димензија 340х360мм. Столица 

треба да је израђена од следећих материјала: 

рам столице израђен од цеви квадратног 

20мм, дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада пластификација,профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Седиште и наслон 

израђени од буковог фурнира који је 

анатомски овликован, завршна обрада 

полиуретански лак три (3) слоја. Спајање 

металног рама са дрвеним отпресецима се 

врши алуминијусмким нитнама дебљине 

ком 195

: ширина 500мм, дужина 

1300мм, висина 750мм:Клупа треба да буде 

израђена од следећих материјала-рам клупе 

је од пластифициране металне конструкције, 

квадратног пресека 20х20мм, дебљине зида 

1,50мм са кукицама за ранчеве, профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Плоча клупе је од 

медијапана пресвучена ултраласт ламинатом 

од 0,8 заобљених ивица 

ком 105

Ормар за кабинет , двокрилни са стаклом, 

димензије 80х40х186 цм,  

ком 3 

Раднички сто за текстил, метал дрво 

димензија 180х100х80 цм 

ком 3 

еко кожа, пластични 

руконаслони, тилт механизам, лифтомат, 

пластична база, пластични точкићи, 

-115 цм, ширина 61 цм, 

ком 5 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Количина Навести 

евентуалне 

еквиваленте 

195  

105  
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6 Столица тапацирана

висина столице 780мм, висина седишта 

460мм 

7 Чивилук самостојећи

8 Канцеларијска столица

постољем 

9 Столица -елипсаста цев 30х15мм, дебљина 

зида 1,50мм,  седиште и наслон израдити од  

буковог фурнира, обложити сунђером

тапацираним меблом у тегет боји, седиште и 

наслон имају заштитну пвб маску. Ширина 

535мм висина 780мм, висина седишта 460мм

10 Школски орман са бравицом, 

конструкција на цокли, орман са четворо 

врата по висини, фарба РАЛ светло сива, 

површинска заштита пластификацијом, врата 

са рамом за етикету и бравом са кључем, 

висина 180цм, дубина 50цм,

11 Архивски орман, метални двокрилни

12 Зелена табла 120х120 маг

13 Наставничка катедра

пластифицирана конструкција 20/20/2мм, 

радна плоча универ/АБС са две фиоке

 

.МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

6/23 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

Столица тапацирана, ширина 535мм, 

висина столице 780мм, висина седишта 

ком 32

Чивилук самостојећи ком 2 

Канцеларијска столица са металним ком 1 

елипсаста цев 30х15мм, дебљина 

зида 1,50мм,  седиште и наслон израдити од  

буковог фурнира, обложити сунђером, 

тапацираним меблом у тегет боји, седиште и 

наслон имају заштитну пвб маску. Ширина 

535мм висина 780мм, висина седишта 460мм 

ком 4 

Школски орман са бравицом, затворена 

конструкција на цокли, орман са четворо 

врата по висини, фарба РАЛ светло сива, 

вршинска заштита пластификацијом, врата 

са рамом за етикету и бравом са кључем, 

висина 180цм, дубина 50цм,  

ком 4 

метални двокрилни ком 1 

Зелена табла 120х120 маг ком 1 

тавничка катедра, димензија 130х60 цм, 

конструкција 20/20/2мм, 

радна плоча универ/АБС са две фиоке 

ком 6 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2019.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

Ред.бр. -ОПИС- 

Mинимални 

технички захтеви 

које понуђена 

опрема мора да 

задовољава 
 

 1 

1.  Рачунар- Intel Pentium 

G5400, 14nm 8GB 

RAM, 240-256 GB 

SSD, 3.7 GHz,Intel® 

UHD Graphics 610, 

Win 10 Pro 64-bit, 36 

месеци гаранције 

- Рачунар не сме да 

има налепницу чијим 

се скидањем губи 

гаранција (рачунаре 

отварамо повремено 

због уклањања 

прашине) 

2. Монитор 21.5”, 1920 x 

1080, VGA priključak, 

36 месеци гаранције 

3.  Тастатура YU - USB, 

LOGITECH, GENIUS 

ILI A4TECH или 

одговарајуће, дужина 

кабла 150cm или више

4. Миш USB – 800 DPI 

или више –

LOGITECH, GENIUS, 

A4TECH или 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2-Рачунарска опрема 

Јед. 

мере 

Количина Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена 

са ПДВ

ом 

2 3 4 5 

l Pentium 

G5400, 14nm 8GB 

256 GB 

® 

UHD Graphics 610, 

36 

Рачунар не сме да 

има налепницу чијим 

се скидањем губи 

гаранција (рачунаре 

отварамо повремено 

због уклањања 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

12 

 

 

Монитор 21.5”, 1920 x 

, 

 

ком 

24 

 

 

USB, 

LOGITECH, GENIUS 

или 

, дужина 

кабла 150cm или више  

ком 

12 

 

 

800 DPI 

– 

LOGITECH, GENIUS, 

или 

 

ком 

12 
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ПОПУНИ 

Јед. цена 

са ПДВ-

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

6 7 
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одговарајуће, дужина 

кабла 150cm или више

5. Штампач ласер A3, 

color ink jet, 128 MB 

USB, LAN (HP OJ 

7110 или 

одговарајуће) 

6. Штампач ласер A4, 

8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 

8000 страна, (HP LJ 

PRO M15a или

одговарајуће ) 

7. Пројектор, резолуција 

1024х768, прикључци 

VGA и HDMI 

 

Напомена: 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи је

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ

- у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ

што ће помножити јединичну цену без ПДВ

количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ

-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

набавке са ПДВ-ом; 

-у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама

 

Напомена: 

• Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама п

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације.

• Обавезе изабраног понуђача : 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

8/23 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

дужина 

кабла 150cm или више 

, 

color ink jet, 128 MB 

USB, LAN (HP OJ 

7110 или 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

Штампач ласер A4, 

8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 

8000 страна, (HP LJ 

PRO M15a или 

ком 6  

 

Пројектор, резолуција 

1024х768, прикључци 

ком 2  

 

У К У П Н О 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4 .) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведе

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама п

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације. 

Обавезе изабраног понуђача :  
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а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

а (наведену у колони 4 .) са траженим 

ом за сваки тражени предмет јавне 

ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 
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испорука тражене опреме 

инсталација тражене опреме

сервисирање тражених производа у гарантном року.

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

Напомена: уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива.

. 

 

МЕСТО:______________  

ДАТУМ:_______________2019.г. 
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инсталација тражене опреме 

сервисирање тражених производа у гарантном року. 

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива. 

ПОНУЂАЧ________________М.П.

_______________2019.г.  
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Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме. 

Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

ПОНУЂАЧ________________М.П. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.бр. -ОПИС- 

Mинимални 

технички захтеви 

које понуђена 

опрема мора да 

задовољава 
 

 1 

1 Школска столица: 

ширина 380мм, 

висина столице 

790мм, висина 

седишта 435мм, 

седиште димензија 

340х360мм. Столица 

треба да је израђена 

од следећих 

материјала: рам 

столице израђен од 

цеви квадратног 

пресека 20х20мм, 

дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада 

пластификација,проф

ил цеви завршен ПВЦ 

чепом. Седиште и 

наслон израђени од 

буковог фурнира који 

је анатомски 

овликован, завршна 

обрада полиуретански 

лак три (3) слоја. 

Спајање металног 

рама са дрвеним 

отпресецима се врши 

алуминијусмким 

нитнама дебљине 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 3-Намештај за школе 

Јед. 

мере 

Количина Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена 

са ПДВ

ом 

2 3 4 5 

: 

ширина 380мм, 

висина столице 

790мм, висина 

седишта 435мм, 

седиште димензија 

340х360мм. Столица 

треба да је израђена 

од следећих 

материјала: рам 

ен од 

цеви квадратног 

пресека 20х20мм, 

дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада 

ил цеви завршен ПВЦ 

чепом. Седиште и 

наслон израђени од 

буковог фурнира који 

је анатомски 

овликован, завршна 

обрада полиуретански 

лак три (3) слоја. 

ног 

рама са дрвеним 

отпресецима се врши 

нитнама дебљине 

ком 195  
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СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ед. цена 

са ПДВ-

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

6 7 
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4,8мм 

2 Школска клупа: 

ширина 500мм, 

дужина 1300мм, 

висина 750мм:Клупа 

треба да буде 

израђена од следећих 

материјала-рам клупе 

је од пластифициране 

металне конструкције, 

квадратног пресека 

20х20мм, дебљине 

зида 1,50мм са 

кукицама за ранчеве, 

профил цеви завршен 

ПВЦ чепом. Плоча 

клупе је од 

медијапана 

пресвучена ултраласт 

ламинатом од 0,8 

заобљених ивица 

3 Ормар за кабинет , 

двокрилни са стаклом, 

димензије 80х40х186 

цм,  

4 Раднички сто за 

текстил, метал дрво 

димензија 180х100х80 

цм 

5 Радна фотеља еко 

кожа, пластични 

руконаслони, тилт 

механизам, лифтомат, 

пластична база, 

пластични точкићи, 

димензије висина 105-

115 цм, ширина 61 цм, 

дубина 75 цм 

6 Столица 

тапацирана, ширина 

535мм, висина 

столице 780мм, 

висина седишта 

460мм 
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: 

ширина 500мм, 

дужина 1300мм, 

висина 750мм:Клупа 

треба да буде 

израђена од следећих 

рам клупе 

је од пластифициране 

металне конструкције, 

адратног пресека 

20х20мм, дебљине 

зида 1,50мм са 

кукицама за ранчеве, 

профил цеви завршен 

ПВЦ чепом. Плоча 

клупе је од 

пресвучена ултраласт 

ламинатом од 0,8 

ком 105  

 

Ормар за кабинет , 

двокрилни са стаклом, 

186 

ком 3  

 

Раднички сто за 

, метал дрво 

димензија 180х100х80 

ком 3  

 

еко 

кожа, пластични 

руконаслони, тилт 

механизам, лифтомат, 

пластична база, 

пластични точкићи, 

-

115 цм, ширина 61 цм, 

ком 5  

 

, ширина 

535мм, висина 

столице 780мм, 

висина седишта 

ком 32  
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7 Чивилук 

самостојећи 

8 Канцеларијска 

столица са металним 

постољем 

9 Столица -елипсаста 

цев 30х15мм, дебљина 

зида 1,50мм,  седиште

и наслон израдити од  

буковог фурнира, 

обложити сунђером, 

тапацираним меблом 

у тегет боји, седиште 

и наслон имају 

заштитну пвб маску. 

Ширина 535мм 

висина 780мм, висина 

седишта 460мм 

10 Школски орман са 

бравицом, затворена 

конструкција на 

цокли, орман са 

четворо врата по 

висини, фарба РАЛ 

светло сива, 

површинска заштита 

пластификацијом, 

врата са рамом за 

етикету и бравом са 

кључем, висина 

180цм, дубина 50цм,  

11 Архивски орман, 

метални двокрилни 

12 Зелена табла 120х120 

маг 

13 Наставничка 

катедра, димензија 

130х60 цм, 

пластифицирана 

конструкција 

20/20/2мм, радна 

плоча универ/АБС са 

две фиоке 
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ком 2  
 

са металним 

ком 1  

 

елипсаста 

цев 30х15мм, дебљина 

зида 1,50мм,  седиште 

и наслон израдити од  

буковог фурнира, 

обложити сунђером, 

тапацираним меблом 

у тегет боји, седиште 

и наслон имају 

заштитну пвб маску. 

Ширина 535мм 

висина 780мм, висина 

ком 4  

 

Школски орман са 

затворена 

конструкција на 

орман са 

четворо врата по 

висини, фарба РАЛ 

светло сива, 

површинска заштита 

врата са рамом за 

етикету и бравом са 

кључем, висина 

 

ком 4  

 

Архивски орман, ком 1  
 

Зелена табла 120х120 ком 1  
 

, димензија 

130х60 цм, 

20/20/2мм, радна 

плоча универ/АБС са 

ком 6  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                        

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

 

• Напомена: У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара.

Упутство за попуњавање обрасц

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ

- у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ

што ће помножити јединичну цену без ПДВ

количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета наба

-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати

набавке са ПДВ-ом; 

-у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама

МЕСТО:______________  

ДАТУМ:_______________2019.г. 
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У К У П Н О

У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4 .) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама 

ПОНУЂАЧ________________М.П.

ДАТУМ:_______________2019.г.  

измењени прилози  Прилог 3/2, 3/3, 8/2 и 8/3  
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У К У П Н О   

У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара. 

а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

а (наведену у колони 4 .) са траженим 

ом за сваки тражени предмет јавне 

ом (наведену у колони 5.) са 

укупну цену предмета 

ПОНУЂАЧ________________М.П. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Ред.бр. -ОПИС

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да 

задовољава

 

1 2 

1.  

Рачунар-Intel Pentium G5400,

Intel® UHD Graphics 610, 

RAM, 240-256 GB SSD,

bit нова легална лиценца (не 

рефабрикована), 36 месеци гаранције

- Рачунар не сме да има налепницу 

чијим се скидањем губи гаранција 

(рачунаре отварамо повремено због 

уклањања прашине) 

2. Монитор 21.5”, 1920 x 1080, VGA 

priključak, 36 месеци гаранције

3.  Тастатура YU - USB, LOGITECH, 

GENIUS ILI A4TECH

одговарајуће, дужина кабла 150cm и

више  

4. Миш USB – 800 DPI или више 

LOGITECH, GENIUS, A4TECH 

одговарајуће, дужина кабла 150cm или 

више 

5. Штампач ласер A3, color ink jet, 128 

MB USB, LAN (HP OJ 7110 или 

одговарајуће) 

6. Штампач ласер A4, 8MB, 

месечни обим штампе 8000 страна, 

(HP LJ PRO M15a или 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Партија 2-Рачунарска опрема 

 

ОПИС- 

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да 

адовољава 

Јед. 

мере 

Количина 

3 4 

Intel Pentium G5400,  3.7 GHz, 

® UHD Graphics 610, 14nm,  8GB 

256 GB SSD, Win 10 Pro 64-

нова легална лиценца (не 

36 месеци гаранције 

Рачунар не сме да има налепницу 

ањем губи гаранција 

(рачунаре отварамо повремено због 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

14 

Монитор 21.5”, 1920 x 1080, VGA 

, 36 месеци гаранције 

 

ком 26 

USB, LOGITECH, 

GENIUS ILI A4TECH или 

, дужина кабла 150cm или 

 

 

 

ком 14 

800 DPI или више – 

LOGITECH, GENIUS, A4TECH или 

дужина кабла 150cm или 

 

 

 

ком 14 

color ink jet, 128 

MB USB, LAN (HP OJ 7110 или 

 

 

ком 

 

 

1 

Штампач ласер A4, 8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 8000 страна, 

 одговарајуће ) 

 

 

ком 

 

 

6 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 
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Навести евентуалне 

еквиваленте 

5 
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7. Пројектор, резолуција 1024х768, 

прикључци VGA и HDMI

Напомена: 

Понуђач је у обавези да у колини "

произвођача и модел опреме коју нуди као еквивалент у својој понуди.

• Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац зах

спецификацији из конкурсне документације.

• Понуђач је у обавези 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

инсталиране нове легалне лиценце оперативног система

 

• Обавезе изабраног понуђача : 

испорука тражене опреме 

инсталација тражене опреме

сервисирање тражених производа у гарантном року.

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертифик

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

Напомена: уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати 

битним недостацима и биће неприхватљива.

. 

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2019.
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Пројектор, резолуција 1024х768, 

прикључци VGA и HDMI 

ком 2 

Понуђач је у обавези да у колини "Навести евентуалне еквиваленте" упише назив 

и модел опреме коју нуди као еквивалент у својој понуди. 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац зах

спецификацији из конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да на свом меморандуму достави потврду 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

инсталиране нове легалне лиценце оперативног система. 

Обавезе изабраног понуђача :  

инсталација тражене опреме 

сервисирање тражених производа у гарантном року. 

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертифик

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати 

битним недостацима и биће неприхватљива. 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2019.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
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Навести евентуалне еквиваленте" упише назив 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 

одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

достави потврду којом под 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме. 

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Редни 

број 
-ОПИС

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да задовољава

1 Школска столица: ширина 

столице 790мм, висина седишта 435мм, 

седиште димензија 340х360мм. Столица 

треба да је израђена од следећих материјала: 

рам столице израђен од цеви квадратног 

пресека 20х20мм, дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада пластификација,профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Седиште и наслон 

израђени од буковог фурнира који је 

анатомски овликован, завршна обрада 

полиуретански лак три (3) слоја. Спајање 

металног рама са дрвеним отпресецима се 

врши алуминијусмким нитнама дебљине 

4,8мм 

2 Школска клупа: ши

1300мм, висина 750мм:Клупа треба да буде 

израђена од следећих материјала

је од пластифициране металне конструкције, 

квадратног пресека 20х20мм, дебљине зида 

1,50мм са кукицама за ранчеве, профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Плоча кл

медијапана пресвучена ултраласт ламинатом 

од 0,8 заобљених ивица

3 Ормар за кабинет , 

димензије 80х40х186 цм

4 Раднички сто за текстил

димензија 180х100х80 цм

5 Столица тапацирана

висина столице 780мм, висина седишта 

460мм 

6 Школски орман са бравицом, 

конструкција на цокли, орман са четворо 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Партија 3-Намештај за школе 

 

ОПИС- 

Mинимални технички захтеви које 

понуђена опрема мора да задовољава 
  

Јединица 

мере 

Количина

: ширина 380мм, висина 

столице 790мм, висина седишта 435мм, 

седиште димензија 340х360мм. Столица 

треба да је израђена од следећих материјала: 

рам столице израђен од цеви квадратног 

пресека 20х20мм, дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада пластификација,профил цеви 

шен ПВЦ чепом. Седиште и наслон 

израђени од буковог фурнира који је 

анатомски овликован, завршна обрада 

полиуретански лак три (3) слоја. Спајање 

металног рама са дрвеним отпресецима се 

врши алуминијусмким нитнама дебљине 

ком 165

: ширина 500мм, дужина 

1300мм, висина 750мм:Клупа треба да буде 

израђена од следећих материјала-рам клупе 

је од пластифициране металне конструкције, 

квадратног пресека 20х20мм, дебљине зида 

1,50мм са кукицама за ранчеве, профил цеви 

завршен ПВЦ чепом. Плоча клупе је од 

медијапана пресвучена ултраласт ламинатом 

од 0,8 заобљених ивица 

ком 90

Ормар за кабинет , двокрилни са стаклом, 

димензије 80х40х186 цм,  

ком 3 

Раднички сто за текстил, метал дрво 

димензија 180х100х80 цм 

ком 3 

Столица тапацирана, ширина 535мм, 

висина столице 780мм, висина седишта 

ком 32

Школски орман са бравицом, затворена 

конструкција на цокли, орман са четворо 

ком 4 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                     ISO 9001:2015 

Прилог 3/3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

ЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Количина Навести 

евентуалне 

еквиваленте 

5  

90  

  

  

32  
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врата по висини, фарба РАЛ светло сива, 

површинска заштита пластификацијом, врата 

са рамом за етикету и бравом са к

висина 180цм, дубина 50цм,

7 Архивски орман, метални двокрилни

8 Наставничка катедра

пластифицирана конструкција 20/20/2мм, 

радна плоча универ/АБС са две фиоке

 

.МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2019.
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врата по висини, фарба РАЛ светло сива, 

површинска заштита пластификацијом, врата 

са рамом за етикету и бравом са кључем, 

висина 180цм, дубина 50цм,  

метални двокрилни ком 1 

тавничка катедра, димензија 130х60 цм, 

пластифицирана конструкција 20/20/2мм, 

радна плоча универ/АБС са две фиоке 

ком 6 

МЕСТО, ______________________ 

______________ 2019.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.бр. -ОПИС- 

Mинимални 

технички захтеви 

које понуђена 

опрема мора да 

задовољава 
 

 1 

1.  

Рачунар-Intel Pentium 

G5400,  3.7 GHz, 

Intel® UHD Graphics 

610, 14nm,  8GB RAM, 

240-256 GB SSD, Win 

10 Pro 64-bit нова 

легална лиценца (не 

рефабрикована), 36 

месеци гаранције 

- Рачунар не сме да 

има налепницу чијим 

се скидањем губи 

гаранција (рачунаре 

отварамо повремено 

због уклањања 

прашине) 

2. Монитор 21.5”, 1920 x 

1080, VGA priključak, 

36 месеци гаранције 

3.  Тастатура YU - USB, 

LOGITECH, GENIUS 

ILI A4TECH или 

одговарајуће, дужина 

кабла 150cm или више

4. Миш USB – 800 DPI 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2-Рачунарска опрема 

Јед. 

мере 

Количина Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена 

са ПДВ

ом 

2 3 4 5 

Intel Pentium 

3.7 GHz, 

® UHD Graphics 

8GB RAM, 

Win 

нова 

легална лиценца (не 

36 

Рачунар не сме да 

има налепницу чијим 

се скидањем губи 

гаранција (рачунаре 

отварамо повремено 

због уклањања 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

14 

 

 

Монитор 21.5”, 1920 x 

, 

 

ком 

26 

 

 

USB, 

LOGITECH, GENIUS 

или 

, дужина 

кабла 150cm или више  

ком 

14 

 

 

800 DPI  14   
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СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Јед. цена 

са ПДВ-

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

6 7 
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или више –

LOGITECH, GENIUS, 

A4TECH или 

одговарајуће, дужина 

кабла 150cm или више

5. Штампач ласер A3, 

color ink jet, 128 MB 

USB, LAN (HP OJ 

7110 или 

одговарајуће) 

6. Штампач ласер A4, 

8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 

8000 страна, (HP LJ 

PRO M15a или

одговарајуће ) 

7. Пројектор, резолуција 

1024х768, прикључци 

VGA и HDMI 

 

Напомена: 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ

- у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ

што ће помножити јединичну цену без ПДВ

количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без П

-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну ц

набавке са ПДВ-ом; 

-у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама

 

Напомена: 

• Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема ис

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 
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– 

LOGITECH, GENIUS, 

или 

дужина 

кабла 150cm или више 

ком 

, 

color ink jet, 128 MB 

USB, LAN (HP OJ 

7110 или 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

Штампач ласер A4, 

8MB, 600x600 dpi, 

месечни обим штампе 

8000 страна, (HP LJ 

PRO M15a или 

ком 6  

 

Пројектор, резолуција 

1024х768, прикључци 

ком 2  

 

У К У П Н О 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

и 6.уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4 .) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну ц

у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема ис

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 
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а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

а (наведену у колони 4 .) са траженим 

ом за сваки тражени предмет јавне 

ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

Понуђена опрема мора одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама 

из техничке спецификације. Ради утврђивања да ли понуђена опрема испуњава захтеве 

из техничке спецификације, Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог 

понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 

производа, на основу којих се може утврдити да карактеристике понуђеног производа 
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одговарају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације.

• Понуђач је у обавези 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

инсталиране нове легалне лиценце оперативног система

 

• Обавезе изабраног понуђача : 

испорука тражене опреме 

инсталација тражене опреме

сервисирање тражених производа у гарантном року.

Квалитет опреме која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

Напомена: уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

техничким карактеристикама понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива.

. 

 

МЕСТО:______________  

ДАТУМ:_______________2019.г. 
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варају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да на свом меморандуму достави потврду 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

инсталиране нове легалне лиценце оперативног система. 

Обавезе изабраног понуђача :  

инсталација тражене опреме 

сервисирање тражених производа у гарантном року. 

која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме.

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

битним недостацима и биће неприхватљива. 

ПОНУЂАЧ________________М.П.

ДАТУМ:_______________2019.г.  
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варају свим карактеристикама које је Наручилац захтевао у техничкој 

достави потврду којом под 

материјалном и кривичном одговорношћу  гарантује да су на рачунарима 

која је предмет овог уговора потврђује се сертификатом квалитета или 

другим документом о квалитету опреме издатим од стране произвођача опреме. 

уколико Понуђач не достави каталог понуђеног производа или документацију са 

понуђеног производа његова понуда ће се сматрати понудом са 

ПОНУЂАЧ________________М.П. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА С

Ред.бр. -ОПИС- 

Mинимални 

технички захтеви 

које понуђена 

опрема мора да 

задовољава 
 

 1 

1 Школска столица: 

ширина 380мм, 

висина столице 

790мм, висина 

седишта 435мм, 

седиште димензија 

340х360мм. Столица 

треба да је израђена 

од следећих 

материјала: рам 

столице израђен од 

цеви квадратног 

пресека 20х20мм, 

дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада 

пластификација,проф

ил цеви завршен ПВЦ 

чепом. Седиште и 

наслон израђени од 

буковог фурнира који 

је анатомски 

овликован, завршна 

обрада полиуретански 

лак три (3) слоја. 

Спајање металног 

рама са дрвеним 

отпресецима се врши 

алуминијусмким 

нитнама дебљине 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 3-Намештај за школе 

Јед. 

мере 

Количина Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена 

са ПДВ

ом 

2 3 4 5 

: 

ширина 380мм, 

висина столице 

790мм, висина 

седишта 435мм, 

седиште димензија 

340х360мм. Столица 

треба да је израђена 

од следећих 

материјала: рам 

столице израђен од 

цеви квадратног 

пресека 20х20мм, 

дебљине зида 1,50мм, 

завршна обрада 

л цеви завршен ПВЦ 

чепом. Седиште и 

наслон израђени од 

буковог фурнира који 

је анатомски 

овликован, завршна 

обрада полиуретански 

лак три (3) слоја. 

Спајање металног 

рама са дрвеним 

отпресецима се врши 

нитнама дебљине 

ком 165  
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Прилог 8/3 

Е ПОПУНИ 

Јед. цена 

са ПДВ-

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

6 7 

  



                                                                                                        

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

4,8мм 

2 Школска клупа: 

ширина 500мм, 

дужина 1300мм, 

висина 750мм:Клупа 

треба да буде 

израђена од следећих 

материјала-рам клупе 

је од пластифициране 

металне конструкције, 

квадратног пресека 

20х20мм, дебљине 

зида 1,50мм са 

кукицама за ранчеве, 

профил цеви завршен 

ПВЦ чепом. Плоча 

клупе је од 

медијапана 

пресвучена ултраласт 

ламинатом од 0,8 

заобљених ивица 

3 Ормар за кабинет , 

двокрилни са стаклом, 

димензије 80х40х186 

цм,  

4 Раднички сто за 

текстил, метал дрво 

димензија 180х100х80 

цм 

5 Столица 

тапацирана, ширина 

535мм, висина 

столице 780мм, 

висина седишта 

460мм 

6 Школски орман са 

бравицом, затворена 

конструкција на 

цокли, орман са 

четворо врата по 

висини, фарба РАЛ 

светло сива, 

површинска заштита 

пластификацијом, 
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: 

ширина 500мм, 

дужина 1300мм, 

висина 750мм:Клупа 

треба да буде 

израђена од следећих 

рам клупе 

је од пластифициране 

металне конструкције, 

квадратног пресека 

20х20мм, дебљине 

зида 1,50мм са 

кукицама за ранчеве, 

профил цеви завршен 

епом. Плоча 

клупе је од 

пресвучена ултраласт 

ламинатом од 0,8 

ком 90  

 

Ормар за кабинет , 

двокрилни са стаклом, 

димензије 80х40х186 

ком 3  

 

Раднички сто за 

, метал дрво 

димензија 180х100х80 

ком 3  

 

, ширина 

535мм, висина 

столице 780мм, 

висина седишта 

ком 32  

 

Школски орман са 

затворена 

конструкција на 

цокли, орман са 

четворо врата по 

висини, фарба РАЛ 

светло сива, 

површинска заштита 

ком 4  
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Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

врата са рамом за 

етикету и бравом са 

кључем, висина 

180цм, дубина 50цм,  

7 Архивски орман, 

метални двокрилни 

8 Наставничка 

катедра, димензија 

130х60 цм, 

пластифицирана 

конструкција 

20/20/2мм, радна 

плоча универ/АБС са 

две фиоке 

 

• Напомена: У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ

- у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ

што ће помножити јединичну цену без ПДВ

количинама (које су наведене у колони 3.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ

-у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

набавке и то тако што ће помножити једи

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

набавке са ПДВ-ом; 

-у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама

МЕСТО:______________  

ДАТУМ:_______________2019.г. 
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рата са рамом за 

етикету и бравом са 

кључем, висина 

 

Архивски орман, ком 1  
 

, димензија 

130х60 цм, 

адна 

плоча универ/АБС са 

ком 6  

 

У К У П Н О

У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

у колони 6.уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4 .) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.);  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

у реду УКУПНО уписати вредност понуде са свим траженим ставкама 

ПОНУЂАЧ_______

ДАТУМ:_______________2019.г.  
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У К У П Н О   

У цену треба урачунати испоруку, монтажу предметних добара. 

а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

у у колони 4 .) са траженим 

ом за сваки тражени предмет јавне 

ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета 

ПОНУЂАЧ________________М.П. 

 


