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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                
Град Суботица 
Градска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: IV-404-/2018 
Дана: 20.12.2018. г. 
С у б о т и ц а 
Трг слободе  бр. 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1.  и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 

 II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ ДОБРА  

ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕИВАЊА 

ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА 

ЈН К 71/18 
 

Дана 23.11.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке добра – опремање регионалног 
стартап центра у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, редни 
број ЈН К  71/18.  
 У Конкурсној документацији се врше следеће измене:  

 

I 

 На насловној страни КОНКРУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН К 71/18 мења се Рок за  

подношење  понуда  и термин јавног отварања понуда те гласи: 
„ 

Рок за достављање понуда 28.12.2018. до 11,00 часова 
Јавно отварање понуда 28.12.2018. у 12,00 часова 

„ 
II 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 71/18 у Поглављу II ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – СТРУКТУРА ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ 

НАМЕШТАЈ  врше се следеће измене: 
 
Врши се измена и допуна појединих позиција у делу техничке спецификације Конкурсне 
документације за јавну набавку добра – опремање регионалног стартап центра у циљу 
обезбеђивања техничкотехнолошких услова  за рад стартапова ЈН К 71/18 у делу техничке 
спецификације за партију 1: Канцеларијски намештај. 
 
Врши се   допуна позиције број 3    (страна 5/73)  
 допуна позиције број 5   (страна 5/73) 
 допуна позиције број 8   (страна 6/73) 
 допуна позиције број 11 (страна 8/73) 
 допуна позиције број 14 (страна 9/73) 
 допуна позиције број 18 (страна 10/73) 
 допуна позиције број 20 (страна 10/73) 
 допуна позиције број 21 (страна 11/73) 
 допуна позиције број 22 (страна 11/73) 
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у делу ОПИС где се додаје: Дозвољава се одступање димензија +/-5% 
 
Врши се допуна позиције број 11  (страна 8/73) у делу ОПИС где се додаје: Метална 
конструкција постоља може бити и црна пластификација. 
 
Врши се допуна и измена позиције број 20 (страна 10/73) у делу ОПИС који сада гласи:  
Столица 
 
Тестирано за: 110 кг 
Ширина: 59 cm 
Дубина: 65 cm 
Макс. висина: 108 cm 
Ширина седишта: 49 cm 
Дубина седишта: 42 cm 
Мин. висина седишта: 38 cm 
Макс. висина седишта: 50 cm, Премазана тканина: 75% полиестер, 25% памук, 100% 
полиуретан 
Основни материјал/ Оквир рукохвата: Полипропиленска пластика 
Део 01: Челик, Галванизовано 
Оквир наслона: Челик 
Седиште од пене: Полиуретанска пена 35 kg/m³, Полиестерско пуњење. 
У питању је столица-фотеља са тилт механизмом, гасном опругом, пвц рукохватима, металном 
базом, пвц точкићима 
Фотеља је тапацирана у штофу, полиуретан подразумева се сунђер, под галванизацијом се 
подразумева база.  
Дозвољава се одступање димензија +/-5% 
 

III 

На основу напред изнетог  припремљен је пречишћен текст ТЕХНИЧКЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ тe се позивају понуђачи, да уз понуду обавезно 
попуне и приложе измењену  ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ – СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за 
Партију 1., која се налази у прилогу ове Измене конкурсне документације. 

 

IV 

У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ 

75. И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1. – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ мења се тачка 
4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ – ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА, те гласи:  

 
4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА 

 Неохпoдан технички капацитет, 
Да понуђач располаже најмање са: 
4.1. Форматизер за кројење плоча 
4.2. Кантерица за кантовање ивица 
4.3. ЦНЦ  машина за обраду плочастог 
намештаја 
 

4.1)  Пописна листа на дан 
31.12.2017. године, ( тражена опрема да 
се маркира) 
4.2)  Фотокопија Уговора о закупу 
или Уговора о лизингу 
 

 
V 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 71/18 у поглављу VIII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 71/73 у тачци 27. РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ мења се став 1. и гласи: 
  
 „Рок за подношење понуде је   28.12.2018. године до 11:00 часова.” 
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 На страни 71/73  у тачци 28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА мења се став 1. и гласи: 
 
 „Јавно отварање понуда почеће дана 28.12.2018. године у просторијама Другог 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, у 
канцеларији 211-2.“ 

 
VI 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ 

УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 ЗА ПАРТИЈУ 1.: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

Ред.бр. Опис Јединица 
мере 

Kоли-
чина 

Произвођач, назив 
марке, тип 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

1. ГАРДЕРОБНИ СКЛОП –  

 

V 1800 x Š 900 x D 420 mm. Свака 
кабина има вратанца са дуплим кључем. 
Гардеробни ормани се израђују од 
челичног декапираног лима. 
Закључавање-цилиндрична брава са  два 
кључа. На вратима се налази 
вентилациони отвор, као и обележивач 
за име корисника . Бојени су савременом 
методом електростатичке 
пластификације. Сви гардеробни ормани 
су на ногицама (могућност нивелације у 
случају неравног пода). 

ком 5      

2. Инфо пулт  

 

Конструкција инфо пулта је урађена од 
универа 18 mm беле боје (FALCO 105 
FS02 или одговарајући). Радна плоча је 
дебљине 36 mm. Све видне ивице 
кантоване са абс зтаком 2 mm. На инфо 
пулту је постављена украсна пулт плоча 
од универа друге боје.  
Димензије инфо пулта су 200x60x105/75 
cm 

ком 1      
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3. Конференцијске столице (склопиве са 

плочом за писање) 

Висина седишта: 480 mm 
Дубина седишта: 410 mm 
Ширина седишта: 465 mm 
Боја сталак: Црна 
Боја седиште: Плава/Црна 
Под појмом сталак се мисли на постоље, 
метална конструкција пластифицирана у 
црно. Конференцијска столица је 
сложива једна у другу и има склопиву 
таблу за писање. 
Материјал седиште: Тканина 
Спојив: Да 
Плоча за писање 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

ком 40      

4. Округли столови за конференције и 

тренинге 

Горња плоча стола је урађена од 
удупланог универа дебљина 36 mm црне 
боје (FALCO 200 FS02 или 
одговарајући), кантовано са абс траком 2 
mm. Постоље стола је урађено од метала 
цеви 60x20 у крстса благим конусом ка 
средини. Постоље је пластифицирано у 
црну мат боју.На постољу са доње 
стране постављене су нивелационе 
стопице. 
Димензије стоја су fi 200x75 cm. 

 

ком 14      

5. Клупска фотеља 

 

Конструкција дрво wenge/штоф жута 
(17), црвене (18 комада) и наранџаста 

ком 52      
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(17 комада). Функционална, модерна 
фотеља тапацирана штофом, чије су 
ножице од пуног дрвета. 
Ширина  66,0 cm 
Дубина  66,0 cm 
Висина  86,0 cm 
Дрвени део на фотељи је видљив. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

6. Клупски сто 

 

Горња плоча стола је удуплана универ 
плоча 36 mm дезен по избору, кантовна 
са абс траком 2 mm. Постоље стола је 
универ 18 mm исте боје кантован са абс 
траком 2 mm. 
Димензије клуб стола fi68 x50 cm 

 

ком 13      

7. Висећи лустери 

 

Висећи лустер – Висина: до 1100 мм 
СИЈАЛИЦА 
Грло: ЛЕД 
Сијалица: ЛЕД 
Јачина: 18 W 
Светлосни флукс: минимум 1380 лм 
Боја светлости: 3000 К топло бела 
Просечно радно време: 25000 h 
Енергетска ефикасност: А 
ЛЕД заменљив: да 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Ниво заштите: IP20 

Напајање: 220-240 V, 50 Hz 
 
 

ком 32      
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8. Барске столице 

 

Димензије: Ширина: 40,00 cm, Дубина: 
52,00 cm, Висина: 107,00 cm. Еко-кожа 
беле боје/хромирано. Подешавање 
висина седишта 62-77 cm. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

ком 25      

9. Плафоњере 

 

Дужина: 400 mm, Висина: 50 mm, 
Ширина: 400 mm, Тежина: 2.708 kg, 
Сијалица Грло: GX53, Sijalica: GX53-
LED 
Јачина: 4 x 7 W 
Светлосни флукс: 4x 550 lm  
Боја светлости: 3000К, топло бела 
Просечно радно време: 25000h 
Индекс репродукције боја: >80Ra 
Енергетска ефикасност: А+ 
Погодно за: A++-B 
kWh/1000: 7.00 
МАТЕРИЈАЛ И БОЈА 
Материјал: нерђајући челик 
Боја: сатин никл, хром 
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Заштитна класа: 2 
Ниво застите: IP44 
Напајање: 220-240V, 50/60Hz 

Радни напон: 220-240V, 50/60Hz 

ком 39      

10. Конференцијски сто (за осам особа) 

 

Горња плоча стола је удуплана универ 
плоча 36 mm беле боје (FALCO 105 
FS02 или одговарајући). Постоље стола 

ком 2      
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је урађено од масива букве, бојено 
црним ПУ лаком са 30% сјаја. Рам 
постоља висине 8 cm ноге стола 8x8 cm. 
На столу је стаклена плоца по целој 
површини дебљине 6 mm са обрађеним 
ивицама. 
Димензије стола 240x120x76 cm. 

11. Столице 

 

Столица - Висина седишта: 460 mm 
Дубина седишта: 450 mm 
Ширина седишта: 500 mm 
Боја сталак: Сива 
Боја седиште: Црна 
Материјал сталак: Челик 
Материјал седиште: Тканина 
Метална конструкција постоља може 
бити и црна пластификација. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

ком 20      

12. Монтажна кухиња са судопером и 

батеријом (2м) 

 

Кухиња је урађена у универу сонома 
храст у једном низу дужине 200 cm. 
Кухиња доњих елемената се састоји од 2 
елемента од 80 cm са двокрилним 
вратима са по једном полицом унутра и 
једног елемента од 40 cm који је фијокар 
са 4 фијоке 3 горње су исте и доња је 
вишља (шира). Клизачи на фијокама су 
телескопски. Ручке на фијокама су 
метаљне алуминијум мат (128 mm). 
Доњи елементи су под заједничком 
радном плочом ширине 60cm и дебљине 

ком 1      
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38 mm. Кухиња у доњем делу има 
уградну судомеру фи fi 47cm са 
оцеђивачем и једноручну славину. Доњи 
елемнти имају уграђену „P“ дихт ласну 
и пвц соклу од 10 cm алуминијум боје. 
Горњи елемeнти  прате доње елемeнте 
димензије 200x30x60cm састоји се од 
уског елемeнта од 40cm са пуним 
вратима, елемeнта од 80cm са стакленим 
вратима у раму од универа и елемeнта 
од 80cm са пуним вратима, сви елемeнти 
имајупо једну помичну полицу. 
Сви елементи су кантовани са абс 2mm 
и 0,5 mm. 

Димензије кухиње 200x60x90 cm ;  
200x30x60cm 

 

13. Канцеларијски сто са комодом 

 

Канцеларијски сто димензија 115x60x75 
cm и покретна комода 40x50x60 cm са 3 
фијоке. Сто и комода су урађени од 
универа по избору кантовани са абс 
траком 2 mm. Горња плоча стола и 
странице ногу је удуплани универ 36 
mm, предња маска 18mm увучена 5 cm. 
Комода је комплет урађена од универа 
18 мм са централом бравом за 
закључавање фијока. Фијоке су са 
телескопским клизачима, ручице на 
фијоки су металне алуминијум мат боје, 
точкићи на комоди су fi50 са плочицом. 

ком 24      

14. Канцеларијска столица 

 

Канцеларијаска столица - Носивост 

ком 24      
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120кг!  
Црна боја. 
Седиште и наслон су обложени 
сунђером и пресвучена еко кожом. 
Руконаслони од квалитетне nylon 
пластике у црној боји. 
Механизам за подизање класе III 
изузетног квалитета.  
Механизам за подешавање љуљања 
наслона. 
Закључавање механизма за љуљање. 
Механизам за подешавање отпора 
љуљања. 
Постоље столице: Nylon звезда на 
точкићима. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

15. Канцеларијска комода са фиокама 

 

Елемент са фиокама са 4 појединачне 
фиоке. Димензија:   ширина 42cm x  
висина 63cm x дубина 60cm. 
Закључавање прве фиоке са бравицом. 
Елемент са фиокама је израђен од 
универ плоча дебљине 18mm са горњом 
плочом дебљине 25 mm. Све странице су 
заштићене ABS траком. Боја: светло 
браон.  Могуће је одабрати фиоке са 
лаганим затварањем које имају 
сертификовану носивот од 30кг.  
Фијоке на комоди су са телескопским 
клизачима, ручице металне алуминијум 
мат. 

 
 

ком 28      
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16. Лустер 

 

Висећа декоративна ЛЕД лампа 
израђена од метала или алуминијума 
или акрила. Интегрисани ЛЕД извор 
светла минимум 900 лм, топло беле боје 
светлости 3000К 

 

ком 6      

17. Кабинетски радни сто 

 

Кабинетски радни сто се сатоји из 
радног стола 180x80x76 cm и бочног 
додатка комоде 120x60x76 cm. Сто и 
комода се раде од универа по избору и 
кантују са абс траком 2 mm. 
Конструкција стола је горња плоча и 
странице урађене од универа 36 mm а 
предња маска од универа 18 mm, 
увуцена  5 cm. 
Комода која је додатак столу горња 
плоча је 36 mm странице и остали 
елемeнти од универа 18 mm. Комода има 
део са фијокама ширине 50 cm са 4 
фијоке са телескопским клизачима и 
централном бравом за закључавање. 
Преостали део комоде је отворени са 
једном полицом. Леђа комоде су такође 
од универа који иде до пода, са предње 
стане је сокла висине 5 cm. 

 

ком 1      

18. Клуб фотеља  

 

Клуб фотеља са металним ногицама. 
Тапацирана дрвена конструкција, штоф, 

ком 2      
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ширина  65,0 cm;  
дубина  67,0 cm;  висина 78,0 cm. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

19. Клупски сто 

 

Клуб сто димензије 90x60x43 cm 
конструкција израђена од масива букве 
бајцована у wенге и лакирана са PU 
лаком 30% сјаја. Горња и доња плоча 
стола је израђена од стакла дебљине 
10mm са заобљеним чошковима и 
обрађеним ивицама. 

 

ком 1      

20. Столица 

 

Тестирано за: 110 кг 
Ширина: 59 cm 
Дубина: 65 cm 
Макс. висина: 108 cm 
Ширина седишта: 49 cm 
Дубина седишта: 42 cm 
Мин. висина седишта: 38 cm 
Макс. висина седишта: 50 cm, 
Премазана тканина: 75% полиестер, 25% 
памук, 100% полиуретан 
Основни материјал/ Оквир рукохвата: 
Полипропиленска пластика 
Део 01: Челик, Галванизовано 
Оквир наслона: Челик,  
Седиште од пене: Полиуретанска пена 
35 kg/m³, Полиестерско пуњење. 
У питању је столица-фотеља са тилт 
механизмом, гасном опругом, пвц 
рукохватима , металном базом, пвц 

ком 30      
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точкићима 
Фотеља је тапацирана у штофу, 
полиуретан подразумева се сунђер, под 
галванизацијом се подразумева база.  
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

21. Конференцијска столица 

 

Висина седишта: 460 mm; дубина 
седишта: 550 mm; ширина седишта: 530 
mm. Црни-пластифицирани оквир, 
тапацирани наслон и седиште, могу се 
слагати једна на другу. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

ком 30      

22. Канцеларијска радна фотеља 

 

Тапацирана у црној, еко кожи, 
проштепана белим, беж или црним 
концем, основа седишта и наслона 
пресовани шпер из једног дела, пвц или 
хромирани руконаслони, тилт 
механизам, лифтомат, хром  или ПВЦ 
база. 
Дозвољава се одступање димензија +/-
5% 

ком 1      

УКУПНО 
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ПРИЛОЗИ УЗ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ДОБРА –  
Опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова  

Партија 1:  КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
 

 
 
 Позиција број 2: Скица 
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Позиција број 3: Слика  
 

 
Позиција број 5: Слика 
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Позиција број 10: Слика 
 
 
 

 
 
Позиција број 11: Слика  
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Позиција број 12: Слика 
 

 
 
 
Позиција број 18: Слика 
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Позиција број 19: Слика 
 

 
Позиција број 20: Слика 
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Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.  

 
Напомена: 

 1. Понуђена добра морају у потпуности одговорају да задатим техничким карактеристикама из техничке спеицификације. 
 2. У колону 5 (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра, марку и тип понуђеног добра. 
 3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а. 
 4. У колону 7. уписује се понуђена 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-ом, помножена количина (колона 4.) са јединичном ценом са ПДВ-ом (колона 

7). 
7.  У задњем реду табеле уписати збир укупне цене без ПДВ-а и збир укупне цене са ПДВ-ом.  
 
 


