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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-266/2017 

Број ЈН К 26/17 

Дана: 10.07.2017. 

С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 
68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 

ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

– 

ЗА НАБАВКУ - ДОБРА  

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ  

 

 Дана 14.06.2017. године је објављен на Портал јавних набавки и 
интернент страници наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и 
конкурсна документација у поступку јавне набавке, а дана 20.06.2017. 
године Измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку 
јавне набавке за набавку добра – Канцеларијски намештај – Партија 2 – 
Архивске полице и ормари, а дана 23.06.2017. године Друга измена и 
допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке 
добра – Канцеларијски намештај – Партија 1 – Намештај, за јавну набавку 
број ЈН К 26/17, а дана 03.07.2017. године Трећа измена и допуна 
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добра – 
Канцеларијски намештај – Партија 1 – Намештај и Партија 2 – Архивске 
полице и ормари, за јавну набавку број ЈН К 26/17, у којој Наручилац врши 
четврту измену на следећи начин:  
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I.   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 26/17 на страни 
68/73  у VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ у тачци 27.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Мења се и сада гласи : 

 

„Рок за подношење понуде је 20.07.2017. године до 11,00 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 

наручиоца најкасније до 20.07.2017. године до 11,00 часова без обзира на 
начин достављања.“ 

 
 

II.   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 26/17 на страни 
68/73  у VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ у тачци 28.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Мења се и сада гласи : 

 

„Јавно отварање понуда отпочеће 20.07.2017. године у 
просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 
часова, у Старој Градској кући, II спрат у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који 

присуствују отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне 
набавке овлашћење за заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови 
Комисије и овлашћени представници понуђача.“ 

 

 
III.   

У ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН К 

26/17 у СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА 

ЦЕНА ПАРТИЈА 1: 

 

- на страни 19 мења се позиција  51. спецификације-структуре цена  и 

сада гласи: 

 

 

51. Nabavka trpezarijske stolice.Materijal konstrukcije drvo,materijal ploče eko 
koža,materijal naslona drvo,boja bež. Naslon stolice je tapaciran sa eko kožom. Ploča 
je sedalni deo stolice. Bež boja se odnosi na eko kožu Prilog slika. 

kom 18 
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НОВA – СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА 

ЦЕНА - ПАРТИЈА 1 САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА  

JE ДОСТАВЕ): 
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II СПЕЦИФИКАЦИА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА ЦЕНА 

ПАРТИЈА 1 

 

POPUNJAVA PONUĐAČ R.br. Opis Jedinica 

mere 

Količina 

Proizvođač Jedinična cena bez PDV-

a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 
140x50x75(duž,šir.vis), sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

 
 
 

kom 

 
 
 

1 

     

2. Izrada ormarića sa tri fioke 
dimenzije 
40x50x50cm.Materijal  univer 
ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 
mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom,snabdeti sa 
centralnom bravom.Ormarić 
snabdeti sa 4 točkića. 

 
 
 

kom 

 
 
 

38 

     

3. Izrada konferencijskog stola Kom 1      
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dimenzije 140x80cm,visine 
75cm.Materijal: radna površina 
–univer ploča d=25mm kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno .Boja 
bukva.Sve ivice obložene ABS 
trakama. Ram ispod radne 
površine drveni roštilj 3cm x 
10cm, noge 8x8 cm bukovo 
drvo. 

4. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x200x45šir,vis,dub)  sa  
policama. Police dodatno 
ojačati, držači polica-metalni, 
nosivost police-75kg, visina 
police 35cm,vrata sa 
mehanizmom za zaključavanje. 
Ručke ormana lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 2      

5. Izrada viseće police dimenzije 
100x45x30cm(šir,vis,dub).Mate
rijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva. 

kom 3      

6. Izrada dvokrilnog ormana 
dimenzije 
90x200x45cm.Materijal univer 
ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 

kom 5      
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mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom.snabdeti sa 
bravom za zaključavanje. Leđa 
elementa izrađena od lesomal 
ploče. 

7. Izrada dvokrilne komode 
dimenzije 
100x90x45cm.Materijal univer 
ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 
mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom.snabdeti sa 
bravom za zaključavanje. Leđa 
elementa izrađena od lesomal 
ploče. 

kom 4      

8. Izrada polica dimenzija 
90x200x45cm.Po vertikali 
rasporediti tako police da 
imamo 5 visina sa najmanje 
35cm međurazmaka. Materijal  
univer ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 
mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom. Leđa 
elementa izrađena od lesomal 
ploče. 

kom 3      

9. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x200x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina između police  

kom 9      
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38cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

10. Izrada komode dimenzije 
100x70x45cm sa jednom 
policom bez vrata.Materijal: 
univer ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno d=18mm, boja 
bukva.Pozadina lesomal ploča. 
Sve ivice obložene ABS trakom. 

kom 3      

11. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 140x70x75, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 3      

12. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x200x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina police 38cm,vrata 
sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 

kom 2      
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lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

13. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
120x220x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina između police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 2      

14. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x230x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina police 35cm,vrata 
sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 1      

15. Izrada police dimenzije kom 1      
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120x180x45cm.Materijal: 
univer ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno d=18mm, boja 
bukva.Sve ivice obložene ABS 
trakom.Po visini rasporediti 4 
police. Nema leđa. 

16. Izrada police dimenzije 
211(širina)x300(visina)x40(dubi
na)cm.Visinski razmak između 
polica 35 cm.Širinu podeliti na 
3 dela,i ubaciti pločaste 
vertikale od istog 
materijalaMaterijal: univer 
ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno d=18mm, boja 
bukva.Sve ivice obložene ABS 
trakom. Nema leđa. 

kom 1      

17. Izrada police dimenzija 
120x200x45cm. Rasporediti 
tako police da imamo 6 visina 
sa najmanje 35cm međurazmaka 
polica. Materijal  univer ploča 
kvaliteta Egger ili ekvivalentno 
debljine 18 mm,boja bukva.Sve 
ivice obložiti ABS trakom. 
Nema leđa. 

kom 1      

18. Izrada police dimenzija 
50x200x45cm. Rasporediti tako 
police da imamo 6 visina sa 
najmanje 35cm međurazmaka 
polica. Materijal  univer ploča 

kom 1      
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kvaliteta Egger ili ekvivalentno 
debljine 18 mm,boja bukva.Sve 
ivice obložiti ABS trakom. 
Nema leđa. 

19. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
80x180x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina između police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 3      

20. Izrada polica dimenzija 
200x220x45cm.Na sredini širine 
ubaciti još jednu ploču kao 
stub.Po vertikali rasporediti tako 
police da imamo 6 visina sa 
najmanje 35cm međurazmaka. 
Materijal  univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno debljine 
18 mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom. Nema 
leđa. 

kom 3      
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21. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 180x90x75, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
120x200x45cm,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina između police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 1      

23. Izrada dvokrilnog ormana za 
odlaganje dokumenata 
dim.120x200x45cm. U 
unutrašnjosti  ormana izraditi 
fahove . Vertikalu postaviti na 
sredini a horizontale na svakih 
20cm. Materijal univer ploča 
kvaliteta Egger ili ekvivalentno 
d=18mm, boja bukva.  Pozadina 

kom 1    
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lesomal ploča..  

24. Izrada police dimenzija 
100x160x45cm. Po vertikali 
rasporediti tako police da 
imamo 4 visina sa najmanje 
35cm međurazmaka. Materijal  
univer ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 
mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom. Nema 
leđa. 

kom 1      

 

 

 

25. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 140x70x75, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 2      

26. Izrada komode dimenzije 
200x120x45cm,bez vrata.U 
unutrašnjosti komode prostor 
rasporediti na sledeći 
način;vertikale postaviti na 
trećini raspona,a horizontalne 
police na svakih 40 cm 
visine.Materijal  univer ploča 
kvaliteta Egger ili ekvivalentno 
debljine 18 mm,boja bukva.Sve 

kom 1      
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ivice obložiti ABS trakom. Leđa 
elementa izrađena od lesomal 
ploče. 

27. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 160x80x75, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 4      

28. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 160x80x80, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 1      

29. Izrada pisaćeg stola “L” oblika 
koji se sastoji od sledećih 
elemenata:140x70x75,70x70x75 
polukružnog 
oblika,80x70x75..Radna ploča 
od univer ploče d=25mm, a 
konstrukcija univer 

ploča d=18mm. Univer ploča 

kom 1      
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kvaliteta 

Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve 

ivice obložiti ABS trakom. 
Osnova kompleta je data na 
priloženoj skici,leva..                                

30.  Izrada pisaćeg stola “L” oblika 
koji se sastoji od sledećih 
elemenata:140x70x75,70x70x75 
poluikružnog 
oblika,80x70x75..Radna ploča 
od univer ploče d=25mm, a 
konstrukcija univer 

ploča d=18mm. Univer ploča 
kvaliteta 

Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve 

ivice obložiti ABS trakom. 
Osnova kompleta je data na 
priloženoj skici,desna...                                

kom 2      

31. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x210x45,  sa  policama. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina police 35cm,vrata 
sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno d=18mm, 
boja bukva.Pozadina lesomal 
ploča. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 1      
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32. Izrada trokrilnog ormana 

dimenzije 

150(širina)x100(visina)x45(dubi

na)cm.Materijal univer ploča 

kvaliteta Egger ili ekvivalentno 

debljine 18 mm,boja bukva.Sve 

ivice obložiti ABS 

trakom.snabdeti sa bravom za 

zaključavanje. Leđa elementa 

izrađena od lesomal ploče. 

kom 2      

33. Izrada dvokrilnog ormana 
dimenzije 90x220x45 cm 
Materijal univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno debljine 
18 mm,boja bukva.Sve ivice 
obložiti ABS trakom.snabdeti sa 
bravom za zaključavanje. Leđa 
elementa izrađena od lesomal 
ploče. 

kom 2      

34. Izrada pisaćeg stola dimenzije 

150x80x80cm.Radna ploča 

debljine 25 mm.Konstrukcija 

debljine 18mm.Materijal univer 

ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno debljine 18 

mm,boja bukva.Sve ivice 

obložiti ABS trakom. 

kom 2      

35. Izrada klub stola dimenzije 
120x60x60 cm, materijal bukov 

masiv, boja po izboru naručioca. 

Debljina ploče 3cm, noge 5 x 

kom 1      
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5cm. 

36. Izrada garniture za sedenje koja 

se sastoji od troseda dimenzije 

223x100x80 cm i dve fotelje 

dimenzije 117x100x80 cm. Ram 

i okvir je od bukovine obloženi 

sunđerom po propisnim 

standardima. Tapaciranje od 

kvalitetne bivolje kože Buffalo. 

Oblik nameštaja kao na 

priloženoj slici. Boja po izboru 
naručioca. 

kom 1      

37. Izrada konferencijskog stola 

dimenzije 140x80x75 cm. 
Materijal konsrukcije drvo, 

ploča MDF, dezen po izboru 

naručioca. Prilog slika. 

kom 1      

38. Izrada pisaćeg stola 
pravougaonog oblika, dimenzija 
radne ploče: 160x90x75, sa 
kliznom pločom za tastaturu 
ispod radne površine.  

Materijal: radna površina –
univer ploča d=25mm, 
konstrukcija univer ploča 
d=18mm.Univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, boja 
bukva. Sve ivice obložene ABS 
trakom. 

kom 8      

39. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
110x300x45, (visina vrata 150 

kom 6      
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cm u dva nivoa) sa 7 polica. 
Police dodatno ojačati, držači 
polica-metalni, nosivost police-
75kg, visina između police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat Cr mat. 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, 
d=18mm, boja bukva.Pozadina 
lesomal ploča. Sve ivice 
obložene ABS trakom. 

40. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
100x300x45, (visina vrata 
150cm jedna iznad druge) sa 7 
polica. Police dodatno ojačati, 
držači polica-metalni, nosivost 
police-75kg, visina između 
police 35cm,vrata sa 
mehanizmom za zaključavanje. 
Ručke ormana lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, 
d=18mm, boja bukva.Pozadina 
lesomal ploča. Sve ivice 
obložene ABS trakom. 

kom 2      

41. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
80x120x45, sa 2 police.Gornja 
ploča dubine 50 cm.Police 
dodatno ojačati, držači polica-
metalni, visina između police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -Cr mat 

kom 4      
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Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno,  
d=18mm, boja bukva.Pozadina 
lesomal ploča. Sve ivice 
obložene ABS trakom. 

42. Izrada dvokrilnog ormana za 
smeštaj registratora dimenzija: 
90x120x45, sa 2 police. Gornja 
ploča dubine 50 cm. Police 
dodatno ojačati, držači polica-
metalni, visina police 
35cm,vrata sa mehanizmom za 
zaključavanje. Ručke ormana 
lučne -mat 

Materijal: univer ploča kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno, 
d=18mm, boja bukva.Pozadina 
lesomal ploča. Sve ivice 
obložene ABS trakom. 

kom 8      

43. Izrada dvokrilnog ugaonog 
ormana sa policama u obliku 
slova L  dimenzija: 160x100x60 
+100x100x60 (donji deo) i 
140x80x40 +100x80x40(gornji 
deo) . Oba dela čine jedinstvenu 
celinu.  Donji deo ima po dve 
police kao i gornji i predviđena 
je pokrivna ploča.  Materijal: 
univer ploča kvaliteta Egger ili 
ekvivalentno,  d=18mm, boja 
bukva.Pozadina lesomal ploča. 
Sve ivice obložene ABS trakom.  
Prema skici. Elementi nisu 
postavljeni jedno na drugo. 

kom 1      

44. Konferencijski sto dimenzija 
300x90x75 za 10 osoba. Gornja 

kom 1      
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ploča od univer ploče 25mm sa 
ABS zaštitnom trakom. 
Konstrukcija ispod ploče stola 
drveni roštilj 3cm x 10cm, noge 
7cm x 7 cm bukov masiv. 

45. Klub sto dimenzija  120x60x75 
.Gornja ploča od univer ploče 
25mm sa ABS zaštitnom 
trakom.Boja bukva. 
Konstrukcija ispod ploče drveni 
ram 3cm x 10cm, noge 7cm x 
7cm bukov masiv. 

kom 1      

46. Izrada klub stola kružnog oblika 
dimenzije D=60cm.Materijal 
ploče univer d=25mm kvaliteta 
Egger ili ekvivalentno.Ivice 
obložiti ABStrakom.Boja 
bukva. Konstrukcija ispod ploče 
drveni ram 3cm x 10cm, noge 
5cm x 5cm bukov masiv. 

kom 5      

47. Izrada čiviluka visine 180 cm sa 
8 kukica za kačenje.Materijal 
nerđajući čelik. 

kom 10      

48. Nabavka daktilo stolica sa 
rukonaslonom,sa podešavajućim 
mehanizmom za naslon,sa 
podešavanjem visine gasnim 
liftom.Baza 
hromirana,tapacirana sa 
mikrofiberom ,boja 
crna.opterećenje do 120 kg. 

kom 155      

49. Nabavka radne fotelje sa 
hromiranim tapaciranim 

kom 30      
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rukonaslonom,podešavanje 
visine sa gasnim 
liftom,hromirana 
baza,tapacirana sa eko 
kožom,boja crna.Opterećenje do 
120 kg. 

50. Nabavka radne fotelje sa 
hromiranim tapaciranim 
rukonaslonom,podešavanje 
visine sa gasnim 
liftom,hromirana 
baza,tapacirana sa eko 
kožom,boja bež.Opterećenje do 
120 kg. 

kom 1      

51. Nabavka trpezarijske 
stolice.Materijal konstrukcije 
drvo,materijal ploče eko 
koža,materijal naslona drvo,boja 
bež. Naslon stolice je tapaciran 
sa eko kožom. Ploča je sedalni 
deo stolice. Bež boja se odnosi 
na eko kožu Prilog slika. 

kom 18      

52. Izrada kreveta od drveta bukve 
sa naslonom i podnicom od 
latofleks-a u metalnom ramu i 
prostorom za 
posteljinu.Površina za spavanje 
90x200 cm.Dezen wenge. 

kom 8      
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53. Izrada dušeka za spavanje sa 
žičanim jezgrom srednje tvrdoće 
nosivosti do 120 kg dimenzije 
90x200 cm visine 22 cm. 

kom 8  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                          UKUPNO   

 

Напомена: 

1. Ормани, комоде и полице су ослоњени на соклу висине 7цм. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају 
техничким карактеристикама из спецификације 

2. У колону 5. (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра 

3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а 

4. У колону 7. уписује се јединична цена са ПДВ-ом 

5. У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом без 
ПДВ-а (колона 6) 

6. У колону 9. уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом са ПДВ-
а (колона 7) 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра 

Нови kанцеларијски намештај – Четврта измена 

ЈН К 26/17 

22 

IV 

 

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Напомена: Спецификација-структура цена за Партију 2 – Архивске ормане и 
полице остаје непромењена из треће измене конкурсне документације од 
03.07.2017. 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 

 

 


