
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-8380 

Датум: 03.04.2017. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015),  Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Набавка канцеларијског 

намештаја, број јнмв 18/17, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-7269/1 дана 

24.03.2017. године по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 28.03.2017. године у року предвиђеном за подношење 

понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 

НАМЕШТАЈА ,ЈНМВ БР.18/17 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка 

канцеларијског намештаја, број јнмв 18/17 , се мења на следећи начин: 

 

Мења се у делу  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 23/48,  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА           

Ред.бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Јединица 

мере 

Оквирне 

количине 
Цена 

          

1 

Радни сто израђен од универа, три странице 

мин. д=18 мм и радне плоче д=18 мм. 

Кантовање АБС траком минималне дебљине 

2 мм у истом тону са осталим елементима. 

Веза је монтажно демонтажног типа уз 

коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве.  Радна плоча стола 

треба да има отвор за каблове са пластичном 

маском. 

 

  

 

          

димензија 

Д/Ш/В: 

1200x700x750 мм 

 у боји храста ком. 3             

 у светло сивој боји ком. 5             

 у црној боји ком. 1             
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2 

Радни сто од странице мин. д=25 мм и радна 

плоча израђене од медијапана или иверице 

пресвучене квалитетном меламинском 

фолијом у "постформинг" технологији 

минималне дебљине 28 мм. Горња плоча је 

двоструко закривљена. Кантовање АБС 

траком минималне дебљине 2 мм у истом 

тону са осталим елементима. Радна плоча 

стола треба да има 2 отвора за каблове са 

пластичном маском. Веза је монтажно 

демонтажног типа уз коришћење окова, с 

тим да везе са спољне стране нису видљиве. 

 

  

 

      

  

  

  димензија 

Д/Ш/В: 

1300x700x750 мм 

 у светло сивој боји ком. 1             

  
 у црној боји 

ком. 1   
          

3 

Покретна касета са 3 фиоке са централним 

закључавањем од универа или медијапана 

мин. д=18 мм, кантована АБС траком 

минималне дебљине 2 мм у истом тону са 

осталим елементима. Веза је монтажно 

демонтажног типа уз коришћење окова, с 

тим да везе са спољне стране нису видљиве. 

Касета се ослања на четири пласична 

точкића. 

 

  

 

          

 Д/Ш/В:550x400x600 мм у боји храста ком. 3             

 Д/Ш/В:550x400x600 мм у светло сивој боји ком. 5             

 Д/Ш/В:550x400x600 мм у црној боји ком. 1             

4 

Конференцијски сто, горња плоча мораја 

бити израђене од универа или медијапана, 

пресвучене квалитетном меламинском 

фолијом у "постформинг" технологији 

минималне дебљине 28 мм, завршно 

обрађене АБС кант траком минималне 

дебљине 2 мм. Елементи спојени монтажно-

демонтажном везом уз коришћење окова. 

"Т"конструкција стола. Могућност склапања 

стола. 

 

  

 

          

  димензија 

Д/Ш/В: 

1500x700x750 мм 

 у светло сивој боји ком. 1             

   у боји храста ком. 1             



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

5 

Једнокрилни ормар за регистраторе са 

бравицом за закључавање, израђен од 

универа дебљине мин. д=18 мм. Фронтови и 

чела ормана кантовани АБС траком 

минималне дебљине 2 мм у истом тону са 

осталим елементима. Размак између полица 

мин. 35 цм (са перфорацијом - могућност 

промене распореда полица). Веза је 

монтажно демонтажног типа уз коришћење 

окова, с тим да везе са спољне стране нису 

видљиве. Ручке ормана у сивој боји дужине 

15 цм.  

 

  

 

          

Д/Ш/В:1700x1000x400 мм у светло сивој 

боји 
ком. 1   

          

Д/Ш/В:2200x800x400 мм у светло сивој боји ком. 1             

6 

Комода за регистраторе са бравицом за 

закључавање, дебљина универа мин. д=18 

мм. Фронтови и чела ормана кантовани АБС 

траком минималне дебљине 2 мм у истом 

тону са осталим елементима. Размак између 

полица мин. 35 цм (са перфорацијом - 

могућност промене распореда полица). Веза 

је монтажно демонтажног типа уз 

коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве. Ручке ормана у сивој 

боји дужине 15 цм.  

 

  

 

          

Д/Ш/В:600x400x1100 мм  у боји букве ком. 1             

Д/Ш/В:1750x400x1100 мм у црној боји ком. 1             

Д/Ш/В:850x400x850 мм у светло сивој боји ком. 1             

7 

Двокрилни ормар за регистраторе са 

бравицом за закључавање, дебљина универа 

мин. д=18 мм. Фронтови и чела ормана 

кантовани АБС траком минималне дебљине 

2 мм у истом тону са осталим елементима. 

Размак између полица мин. 35 цм (са 

перфорацијом - могућност промене 

распореда полица). Веза је монтажно 

демонтажног типа уз коришћење окова, с 

тим да везе са спољне стране нису видљиве. 

Ручке ормана у сивој боји дужине 15 цм.  
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Д/Ш/В:2200x1000x400 мм у боји букве ком. 1             

8 

Зидне полице - отворене, са одговарајућим 

носачима (Л профили за гипсани зид),  

Дебљина универа мин. д=18 мм црне боје. 

Размак полица оптималан за смештај 

регистратора висине 35 цм. Фронтови 

кантовани АБС траком минималне дебљине 

2 мм. 

 

  

 

          

Д/Ш/В:2000x3000x320 мм у светло сивој 

боји 
ком. 2   

          

9 

Клуб сто од универа дебљине мин. д=18 мм,  

кантован АБС траком минималне дебљине 2 

мм. Веза је монтажно демонтажног типа уз 

коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве. 

 

  

 

          

Д/Ш/В:500x500x525мм, црна боја ком. 1             

Д/Ш/В:600x600x500 мм, боја букве ком. 1             

Д/Ш/В:1500x1000x750 мм, светло сива бојa ком. 1             

Д/Ш/В:2100x1200x750 мм, бојa храста ком. 1             

10 

Класичан дрвени самостојећи чивилук из 

једног дела са сталком за капуте минималне 

висине 1700 мм и одлагање кишобрана 

минимум Ø350 мм. 

 

  

 

          

у црној боји ком. 4             

11 
Чивилук за зидну монтажу, комбинација 

метал-дрво. 
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Д/Ш/В: 1000x335x325 мм у црној боји ком. 2             

12 

Наставак за спајање два стола (1/4 круга), 

ширине 700 мм под углом од 90° израђен од 

универа, минималне дебљине 18 мм, 

завршно обрађене АБС кант траком 

минималне дебљине 2 мм. Ослонац на једној 

металној нози одговарајућег попречног 

пресека. Пре израде уклопити мере са 

постојећим канцеларијским столом на који 

се додаје наставак. 

 

  

 

          

Ш/В: 700x750 мм у боји букве ком. 1             

13 

Наставак за сто облик полумесеца под углом 

од 90°, израђен од универа минималне 

дебљине 18 мм, завршно обрађене АБС кант 

траком минималне дебљине 2 мм. Ослонац 

на 2 или 3 металне ноге. Пре израде 

уклопити мере са постојећим 

канцеларијским сто на који се додаје 

наставак. 

 

 

          

Д/Ш/В:1400х750 мм у боји букве ком. 1             

14 

Клуб фотеља четвртастог облика у 

комбинацији масива, универа и лесонита 

д=3 мм. Подконструкција је обложена 

полиуретанском пеном густине 25kg/m3. 

Дебљина сунђера је 60 мм. Фотеља се 

ослања на подлогу путем металних стопа. 

Тапацирање у штофу/еко кожи. 

 

  

 

  

        

Ш/В:600x800 мм 
у црној еко-кожи ком. 4             

  у беж еко-кожи ком. 4             

15 

Фотеља основе облика  потковице са 

конструкцијом од буковог дрвета и испуном 

на седалном и леђном делу од 

полиуретанске пене  густине 25kg/m3. 

Димензија   Тапацирање у штофу/еко-кожи. 

 

  

 

          

 у краљевско плавом 

штофу 
ком. 3   
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димензија 

Д/Ш/В: 600х800 

мм 

 у светло сивом штофу ком. 2             

 у беж еко-кожи ком. 4             

16 

Конференцијска столица металне 

конструкције са четири ноге на којима су 

пластични завршеци, тапацираног седишта 

(шпер плоча обложена сунђером и 

пресвучена тканином) и ниског наслона са 

повећаном дебљином сунђера 40 мм, ерго 

уложак у седишту и наслону, пластична 

облога доњег дела седишта и наслона, 

оптерећења 120 кг. Тапацирана штофом. 

Седиште ширине 465 мм, дубина 410 мм, 

висина седишта 480 мм, укупне висине 800 

мм. Без руконаслона. 

 

  

 

  

        

у црном штофу ком. 10             

у тамно сивом штофу ком. 4             

у штофу беж боје  ком. 4             

17 

Дактило столица високог наслона подесивог 

по висини и дубини, тапацираног седишта 

подесивог по висини - металним гасним 

цилиндром обложеним пластичном маском, 

пластичних руконаслона и пластичном 

базом, на пластичним точкићима, 

оптерећења 120 кг. Столица је пресвучена 

тканином. 

 

  

 

  

        

у штофу црне боје ком. 10             
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18 

Канцеларијска фотеља,  са наслоном у виду 

металног рама преко којег је навучена 

текстилна мрежица и пластичног постоља у 

облику звезде са пластичним или 

силиконским точкићима, средишњи стуб је 

металне конструкције обложен пластиком у 

коме је смештен гасни амортизер као 

подизач столице. Седиште обложено 

сунђером дебљине 70 мм и тапацирано у 

еко-кожи. Руконаслони ду од ПВЦ 

полипропилена. Фотеља је са доње стране 

седишта опремљена тегом преко којег се 

врши подешавање нагиба и отпора наслона 

према тежини корисника. Носивости 100-

120 кг. 

 

  

 

         

димензија 

Д/Ш/В: 1150/550-

570 мм 

у еко-кожи црне боје ком. 9            

 у еко-кожи беж боје ком. 5            

19 

Радна фотеља високог наслона за леђа, 

монолитна - једноделног седишта и наслона, 

са пластичним руконаслонима. Подесива по 

висини металним гасним механизмом 

обложеним пластичном маском, са ручицом 

за подешавање висине, механизмом за 

љуљање, металне базе са пластичним 

точкићима, минимална дебљине сунђера за 

тапацирање 70 мм, у еко-кожи. Носивости 

120 кг. 

 

  

 

         

у еко кожи црне боје ком. 20             

у штофу црне боје ком. 8             

 

Напомена: 
 

    
            

1.  По склапању уговора, дезен плочастог намештаја пре 

израде мора изабрати стручно лице из службе која 

покреће јавну набавку. 
 

    

          

2. Дозвољено одступање у димензијама 

плочастог намештаја +-5%  
 

      
          

3. Наручилац / инвеститор задржава право избора боје 

штофа и еко коже код канцеларијских столица и фотеља. 
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И сада гласи „ 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Ред.бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Јединица 

мере 

Оквирне 

количине 
Цена 

1 

Радни сто израђен од универа, три странице 

мин. д=23 мм и радне плоче д=23 мм. 

Кантовање АБС траком минималне дебљине 

2 мм у истом тону са осталим елементима. 

Веза је монтажно демонтажног типа уз 

коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве.  Радна плоча стола 

треба да има отвор за каблове са пластичном 

маском. 

  

димензија 

Д/Ш/В: 

1400x700x750 мм 

 у боји храста ком. 3   

 у светло сивој боји ком. 5   

 у црној боји ком. 1   

2 

Радни сто од странице оплемењене иверице 

мин. д=23 мм и радна плоча израђене од 

медијапана пресвучене квалитетном 

меламинском фолијом у "постформинг" 

технологији минималне дебљине 28 мм. 

Горња плоча је двоструко закривљена. 

Кантовање АБС траком минималне дебљине 

2 мм у истом тону са осталим елементима. 

Радна плоча стола треба да има 2 отвора за 

каблове са пластичном маском. Веза је 

монтажно демонтажног типа уз коришћење 

окова, с тим да везе са спољне стране нису 

видљиве. 

  

  димензија 

Д/Ш/В: 

1300x700x750 мм 

 у светло сивој боји ком. 1   

  
 у црној боји 

ком. 1   

3 

Покретна касета са 3 фиоке са централним 

закључавањем од универа д=18 мм, кантована 

АБС траком минималне дебљине 2 мм у 

истом тону са осталим елементима. Веза је 

монтажно демонтажног типа уз коришћење 

окова, с тим да везе са спољне стране нису 

видљиве. Касета се ослања на четири 

пласична точкића. 

  

 Д/Ш/В:550x400x600 мм у боји храста ком. 3   
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 Д/Ш/В:550x400x600 мм у светло сивој боји ком. 5   

 Д/Ш/В:550x400x600 мм у црној боји ком. 1   

4 

Конференцијски сто, горња плоча мора бити 

израђене од медијапана, пресвучене 

квалитетном меламинском фолијом у 

"постформинг" технологији минималне 

дебљине 28 мм, завршно обрађене АБС кант 

траком минималне дебљине 2 мм. Елементи 

спојени монтажно-демонтажном везом уз 

коришћење окова. "Т"конструкција стола.  

  

  димензија 

Д/Ш/В: 

1500x700x750 мм 

 у светло сивој боји ком. 1   

   у боји храста ком. 1   

5 

Једнокрилни ормар за регистраторе са 

бравицом за закључавање, израђен од универа 

дебљине мин. д=18 мм. Фронтови и чела 

ормана кантовани АБС траком минималне 

дебљине 2 мм у истом тону са осталим 

елементима. Размак између полица мин. 35 

цм (са перфорацијом - могућност промене 

распореда полица). Веза је монтажно 

демонтажног типа уз коришћење окова, с тим 

да везе са спољне стране нису видљиве. Ручке 

ормана у сивој боји дужине 15 цм.  

  

Д/Ш/В:400x1000x1700 мм у светло сивој боји ком. 1   

Д/Ш/В:400x800x2200 мм у светло сивој боји ком. 1   

6 

Комода за регистраторе са бравицом за 

закључавање, дебљина универа мин. д=18 мм. 

Фронтови и чела ормана кантовани АБС 

траком минималне дебљине 2 мм у истом 

тону са осталим елементима. Размак између 

полица мин. 35 цм (са перфорацијом - 

могућност промене распореда полица). Веза 

је монтажно демонтажног типа уз коришћење 

окова, с тим да везе са спољне стране нису 

видљиве. Ручке ормана у сивој боји дужине 

15 цм.  

  

Д/Ш/В:400x600x1100 мм у боји букве ком. 1   

Д/Ш/В:400x1750x1100 мм у црној боји ком. 1   

Д/Ш/В:400x850x850 мм у светло сивој боји ком. 1   
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Двокрилни ормар за регистраторе са 

бравицом за закључавање, дебљина универа 

мин. д=18 мм. Фронтови и чела ормана 

кантовани АБС траком минималне дебљине 2 

мм у истом тону са осталим елементима. 

Размак између полица мин. 35 цм (са 

перфорацијом - могућност промене распореда 

полица). Веза је монтажно демонтажног типа 

уз коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве. Ручке ормана у сивој 

боји дужине 15 цм.  

  

Д/Ш/В:400x1000x2200 мм у боји букве ком. 1   

8 

Зидне полице - отворене, са одговарајућим 

носачима (Л профили или др). Дебљина 

универа мин. д=18 мм. Размак полица 

оптималан за смештај регистратора висине 35 

цм. Унутар полице постоје 4 преграде. 

Фронтови кантовани АБС траком минималне 

дебљине 2 мм. 

  

Д/Ш/В:2000x300x350 мм у црној боји ком. 2   

9 

Клуб сто од универа дебљине мин. д=18 мм,  

кантован АБС траком минималне дебљине 2 

мм. Веза је монтажно демонтажног типа уз 

коришћење окова, с тим да везе са спољне 

стране нису видљиве. 

  

Д/Ш/В:500x500x525мм, црна боја ком. 1   

Д/Ш/В:600x600x500 мм, боја букве ком. 1   

Д/Ш/В:1500x1000x750 мм, светло сива бојa ком. 1   

Д/Ш/В:2100x1200x750 мм, бојa храста ком. 1   

10 

Класичан дрвени самостојећи чивилук из 

једног дела са сталком за капуте минималне 

висине 1700 мм и одлагање кишобрана 

минимум Ø350 мм. 

  

у црној боји ком. 4   

11 

Чивилук за зидну монтажу, комбинација 

метал-дрво. 
  

Д/Ш/В: 1000x335x325 мм у црној боји ком. 2   
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Наставак за спајање два стола (1/4 круга), 

ширине 700 мм под углом од 90° израђен од 

универа, минималне дебљине 18 мм, завршно 

обрађене АБС кант траком минималне 

дебљине 2 мм. Ослонац на једној металној 

нози одговарајућег попречног пресека. Пре 

израде уклопити мере са постојећим 

канцеларијским столом на који се додаје 

наставак. 

  

Ш/В: 700x750 мм у боји букве ком. 1   

13 

Наставак за сто облик полумесеца под углом 

од 90°, израђен од универа минималне 

дебљине 18 мм, завршно обрађене АБС кант 

траком минималне дебљине 2 мм. Ослонац на 

2 или 3 металне ноге. Пре израде уклопити 

мере са постојећим канцеларијским сто на 

који се додаје наставак. 

  

Ш/В:1400х750 мм у боји букве ком. 1   

14 

Клуб фотеља четвртастог облика у 

комбинацији масива, универа и лесонита д=3 

мм. Подконструкција је обложена 

полиуретанском пеном густине 25kg/m3. 

Дебљина сунђера је 60 мм. Фотеља се ослања 

на подлогу путем металних стопа. 

Тапацирање у еко кожи. 

  

Ш/В:600x800 мм 
у црној еко-кожи ком. 4   

  у беж еко-кожи ком. 4   

15 

Фотеља основе облика  потковице са 

конструкцијом од буковог дрвета и испуном 

на седалном и леђном делу од полиуретанске 

пене  густине 25kg/m3. Тапацирање у 

штофу/еко-кожи. 

  

димензија Ш/В: 

600х800 мм 

 у краљевско плавом 

штофу 
ком. 3   

 у светло сивом штофу ком. 2   

 у беж еко-кожи ком. 4   
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Конференцијска столица металне 

пластифициране конструкције са четири ноге 

на којима су пластични завршеци, 

тапацираног седишта (шпер плоча обложена 

сунђером и пресвучена тканином) и ниског 

наслона са повећаном дебљином сунђера 40 

мм, ерго уложак у седишту и наслону, 

пластична облога доњег дела седишта и 

наслона, оптерећења 120 кг. Тапацирана 

штофом. Седиште ширине 465 мм, дубина 

410 мм, висина седишта 480 мм, укупне 

висине 800 мм. Без руконаслона. 

  

у црном штофу ком. 10   

у тамно сивом штофу ком. 4   

у штофу беж боје  ком. 4   

17 

Дактило столица високог наслона подесивог 

по висини и дубини, тапацираног седишта 

подесивог по висини - металним гасним 

цилиндром обложеним пластичном маском, 

пластичних руконаслона и пластичном базом, 

на пластичним точкићима, оптерећења 120 кг. 

Столица је пресвучена тканином. 

  

у штофу црне боје ком. 10   

18 

Канцеларијска фотеља,  са наслоном у виду 

металног рама преко којег је навучена 

текстилна мрежица и пластичног постоља у 

облику звезде са пластичним или 

силиконским точкићима, средишњи стуб је 

металне конструкције обложен пластиком у 

коме је смештен гасни амортизер као подизач 

столице. Седиште обложено сунђером 

дебљине 70 мм и тапацирано у еко-кожи. 

Руконаслони ду од ПВЦ полипропилена. 

Фотеља је са доње стране седишта опремљена 

тегом преко којег се врши подешавање нагиба 

и отпора наслона према тежини корисника. 

Носивости 100-120 кг. 

  

димензија Ш/В: 

1150/550-570 мм 

у еко-кожи црне боје ком. 9   

у еко-кожи беж боје ком. 5   
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Радна фотеља високог наслона за леђа, 

монолитна - једноделног седишта и наслона, 

са пластичним руконаслонима. Подесива по 

висини металним гасним механизмом 

обложеним пластичном маском, са ручицом 

за подешавање висине, механизмом за 

љуљање, металне базе са пластичним 

точкићима, минимална дебљине сунђера за 

тапацирање 70 мм. Носивости 120 кг. 

  

у еко кожи црне боје ком. 20   

у штофу црне боје ком. 8   

 

Напомена: 
 

    
  

 

1.  По склапању уговора, дезен плочастог намештаја пре израде 

мора изабрати стручно лице из службе која покреће јавну 

набавку. 
 

    

 

2. Дозвољено одступање у димензијама плочастог 

намештаја +-5%  
 

      

3. Наручилац / инвеститор задржава право избора боје штофа и 

еко коже код канцеларијских столица и фотеља. 
    

            

“ 
С обзиром на наведену измену мења се и Образац број 4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на 

страни 35/48 Конкурсне документације Наручиоца на исти начин. 

 

 С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок за подношење понуда.  

 

Нови рок за подношење понуда је 10.04.2017. године до 10,00 часова.  

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације Наручиоца. 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

Доставити: 

 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


