
 
Основна школа „Јован Цвијић”, Лозница објављује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за набавку рачунарске опреме за опремање кабинета за рачунарство и 
информатику 

 
1. Назив, адреса и Интернет страница Наручиоца:  

Основна школа „Јован Цвијић”, Његошева 20, 15300 Лозница  
Интернет страница: www.os-jcvijic.edu.rs 
 

2. Предмет набавке је: набавка рачунарске опреме:  
- десктоп  рачунар (18 комада); 
-монитор (18 комада); 
-пројектор ( 4 комад); 
-зидно платно (14 комада); 
-носачи плафонски (14 комада). 

 
3. Начин подношења понуде и рок: 

 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца: 
ОШ Јован Цвијић, Његошева 20, 15300 Лозница, уз напомену: 
 
„Понуда за набавку рачунарске опреме - НЕ ОТВАРАТИ!“ 
 
На полеђини коверте Понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, 
телефон и име контакт особе Понуђача. 
 
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу Наручиоца 
најкасније до 16. 11. 2020. године, до 12 часова. 
 

6. Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда обавиће се дана 16. 11. 2020. године, у 13 часова, у ОШ „Јован 
Цвијић”, Његошева 20, Лозница. 
 

 9. Лице за контакт:  
име и презиме: Оливера Ћосић, председник Комисије  
адреса електр. поште: jcvijic@verat.net 
телефон/факс: 015/876-777 – 015/877-570 
адреса: Његошева 20, Лозница  
радно време: 08:00 – 15:00 сваког радног дана. 

 



 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
      
 

Назив 
понуђача 

 

 

Седиште 

Улица и број  

Назив места  

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска адреса  

 
Мобилни телефон лица за 
контакт 
 

 

 
Рачун - Банка 

 

Матични број понуђача 
 

Порески идентификациони 
број понуђача 

 

Шифра делатности 
 

 
 
 

     ПОНУЂАЧ 
     М.П.      
         _______________ 
  
           (потпис) 



 
 

 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
 

Ред. 
бр 

Назив добра Јед. 
цена 
мере 

Кол. Јединич. 
цена  
мере без 
ПДВ-а 

Јединич. 
цена мере 
са  
ПДВ-ом 

 Укупна 
јединич. 
цена 
мере без   
ПДВ-а 

Укупна 
јединич.
цена 
мере са  
ПДВ-ом 

1. Радна станица: 
-кућиште напајање 500W 
- матична плоча1151.v2 
-процесор, 2 или више  
jезгра 3,5 GHz или више, 
-радна меморија DDR 4 4GB 
- SSD диск 120 GB 
-тастатура YU распоред 
-миш 

ком. 17     

2. Радна станица: 
-кућиште напајање 500W 
- матична плоча1151.v2 
-процесор, 4 или више  
jезгра 3,5 GHz или више 
-радна меморија DDR 4 8 GB
- SSD диск 480 GB 
-тастатура YU распоред 
-миш 

ком. 1     

3.  Монитор 
-дијагонала 19″ 
-формат екрана 16:9 
-резолуицја1366х768 
 

ком. 17     

4. Монитор 
-дијагонала 27″ 
- IPS panel, Full HD 
 

ком. 1     



5. Пројектор 
-максимална резолуција 
1920х1080 
-осветљење 3000 или више 
ANSI lumena, 
-HDMI улаз 
-аналогни видео улази 
2хVGA D-Sub и 1хRCA 
-аудио улаз/излаз 3.5mm 
-уграђени звучници 

ком. 4     

6. Носачи плафонски 
 

ком. 14     

7. Пројекционо платно 
зидно 180Х180 
 

ком. 14     

 
УКУПНА ЦЕНА СВИХ 
ДОБАРА БЕЗ ПДВ-а 

 

 
УКУПНИ ИЗНОС ПДВ-а  
 

 

 
УКУПНА ЦЕНА СВИХ 
ДОБАРА СА ПДВ-ом 

 

Рок важења понуде износи ___________ дана од дана отварања понуда. 
 
Рок испоруке износи ______ дана од дана закључења уговора. (не дужи од 

30 дана од дана закључења уговора). 
Начин плаћања 

 
Временски период гаранције за испоручена добра: 

1. Десктоп рачунари.......................година на делове (уписати број година 
временског периода гаранције). 
2. Монитор.......................година (уписати број година временског периода 
гаранције).   
3. Пројектор.......................година на делове (уписати број година временског 
периода гаранције). 
4. Носачи плафонски.......................година на делове (уписати број година 
временског периода гаранције). 
5. Пројекционо платно.......................година на делове (уписати број година 
временског периода гаранције). 
 
 Испоручилац опреме обавезан је да изврши испоруку на адресу Наручиоца. 
 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови! 

 



 
 
 

Датум                      ПОНУЂАЧ 
    М. П.  

__________________                                      ________________________ 
                  (потпис) 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени 


