
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:  19/9 
Датум: 13.02.2020.године 
 
Комисија за јавну набавку добра - набавка грађевинског материјала по партијама, 
образована решењем бр.19/4 од 11.02.2020.године ЈНMВ 19/2020. 
   
 Бор,13.02.2020.године 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добра - набавка грађевинског материјала по партијама ЈНMВ 19/2020. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.19/4 од 11.02.2020.године, у року 
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС 124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности добра- набавка грађевинског материјала по 
партијама, ЈНМВ 19/2020, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну 
документацију доставља    
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку грађевинског материјала по партијама 

ЈНMВ 19/2020, и то: 

- Образац врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и 
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 6. 
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА   
Предмет јавне набавке су: набавка грађевинског материјала по партијама 
Партија 1: Набавка цемента (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 и бетонских и гитер 
блокова   

Редн
и 

број 
Спецификација јед. мере Оквирна 

количина 

1.  Цемент (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 комад 1 

2.  Бетонски блок 12 400mmx120mmx 200mm комад 1 

3.  Бетонски блок 15(400mmx190mmx150mm) комад 1 

4.  Бетонски блок 20 (400mm x 200mm x190mm) комад 1 

5.  Гитер блок (250mm х190 mm х190 mm) комад 1 

6.  Цигла пуна опека 25х12х6,5 комад 1 

Партија1: Набавка цемента (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 бетонских, гитер блокова 
и цигле  

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука 
грађевинског материјала врши у објектима на локацији Наручиоца. 

Захтев наручиоца је да се набавка добара врши сукцесивно, према потребама наручиоца и 
законским прописима. 

Партија 2: Набавка гипса, креча, глет маса, полудисперзије за кречење, фасадекс, 
подлоге за кречење,адитива, камена вуна, ригипс плоче, керамичке плочице, 
фасадни стиропор, фасадне боје и типлови за стиропор 

Ред.бр
ој Спецификација јед. мере 

Оквирна 
количина 

1. Гипс ( паковање од 2 кг) килограм 1 

2. Креч (џак од 25 кг) комад 1 

3. Глет маса (џак од 25 кг) комад 1 

4. Полудисперзија за кречење (канте од 25 кг.) комад 1 

5. Фасадекс акрилни (канте од 15 кг.)  комад 1 

6. Подлога за кречење литар 1 

7. Адитив против смрзавања бетона литар 1 

8. Камена вуна пресована од 5cm m2  1 



9. Ригипс плоче до 10mm дебљине m2  1 

10. Ригипс плоче до 12mm дебљине m2  1 

11. Керамичке плочице зидне m2  1 

12. Керамичке плочице подне m2  1 

13 Фасадни стиропор дебљине 5cm m2  1 

14 Фасадна мрежица  m2  1 

15 Лепак за термоизолацију џак од 25kg комад 1 

16 Фасадне боје акрилне литар 1 

17 Типлови за стиропор од 12cm комад 1 

18 Типлови за стиропор од 14cm комад 1 

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука 
грађевинског материјала врши у објектима на локацији Наручиоца. 

Захтев наручиоца је да се набавка добара врши сукцесивно, према потребама наручиоца и 
законским прописима. 

Партија 3: Набавка фосни, цоловача и штафни  

Ред.бр
ој Спецификација јед. мере 

Оквирна 
количина 

1. 
Фосна, дужине 3m, попречног пресека 0,05m x 

0,30m 

m³ 1 

2. 
Фосна, дужине 2m, попречног пресека( 0,05m 

x0,30m) 

m³ 1 

3. 
Фосна, дужине 2m, попречног пресека( 0,05m x 

0,18m) 

m³ 1 

4. 
Фосна, дужине 4m, попречног пресека( 0,05m x 

0,30m) 

m³ 1 

5. 
Фосна, дужине 4m, попречног пресека( 0,05mx 

0,18m) 

m³ 1 

6. 
Цоловача даска, дужине 4m, попречног 

пресека(0,3mx0,025m) 

m³ 1 

7. Даска, дужине 4m, попречног пресека, (0,3mх0,20m) m³ 1 



8. 
Цоловача даска, дужине1,5m , попречног 

пресека(0,2x0,025) 

m³ 1 

9. Даска за трактор 539, дужине 3m , попречног 
пресека( 0,25mx0,025m)  

m³ 1 

10. Штафне дрвене попречног пресека 0,12mx0,05m 
дужине 4m (сува чамовина-јеловина) 

m 1 

11. 
Штафна обрађена две ивице, попречног пресека 

0,07mx0,04 m дужине 2m (сува чамовина-јеловина) 

m 1 

12. 
Штафна обрађена две ивице, попречног пресека 

0,05mx0,10m дужине 2m (сува чамовина-јеловина) 

m 1 

13. 
Даска за љуљашке обрађена, попречног пресека 

(0,4x0,3mx0,04m), (сува чамовина-јеловина) 

m³ 1 

14. 

Даска за седиште клацкалица 

обрађена(0,3mх0,28mх0,035m) (сува чамовина-

јеловина) 

m³ 1 

15 

 Troslojna ploča sa zaštitnim slojem melaminske smole 

u žutoj boji(“žuta blažujka” ili odgovarajuća, za oplatu i 

šalovanje, debljine 27mm, širina table 0,5m i dužina 

table od 2m, 2,5m i 3 m 

m2 1 

16 Греда 100х100 обрађена све четри ивице  m 1 

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука 
грађевинског материјала врши у објектима на локацији Наручиоца. 

Захтев наручиоца је да се набавка добара врши сукцесивно, према потребама наручиоца и 
законским прописима. 

Партија 4: Набавка мрежаста арматура Ø6 , гвожђа  за гредице Ø8, ексера, паљене 
жице 

Ред.бр
ој 

Спецификација јед. мере 
Оквирна 
количина 

1. Мрежаста арматура-гвожђе Ø6мм, 6м x 2,15м комад 1 

2. Мрежаста арматура-гвожђе Ø4мм, 6м x 2,15м комад 1 

3. Гвожђе Ø10 килограм 1 

4. Гвожђе Ø12 килограм 1 

5. Гвожђе за гредице Ø8  килограм 1 

6. Гвожђе за гредице Ø6  килограм 1 



7. Паљена жица за арматуру од 2мм килограм 1 

8. Ексери – 5цм (танки) килограм 1 

9. Ексери – 7цм килограм 1 

10. Ексери – 10цм килограм 1 

11. Ексери – 12цм килограм 1 

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука 
грађевинског материјала врши у објектима на локацији Наручиоца. 

Захтев наручиоца је да се набавка добара врши сукцесивно, према потребама наручиоца и 
законским прописима. 

Гвожђе за гредице које је исказано у обрасцу понуде треба да буде везано на начин 
приказан на скици која је саставни део конкурсне документације. Цена треба да буде 
исказана са ценом израде гредица према скици. 

Партија 5: Набавка бодљикаве жице, жице за везивање пластифициране, жица 
пластифицирана плетиво, грифоване мреже, лексана, пвц лима, салонит плоча и 
водоотпорна пресована плоча од рециклираног тетрапака 

Редн
и 

број 
Спецификација јед. мере 

Оквирна 
количина 

1.  Бодљикава жица килограм 1 

2.  Жица за везивање пластифициране мреже килограм 1 

3.  Жица пластифициранo плетиво 50x50 mm, висина 2 

m, котур дужине 25m 

комад 1 

4.  Жица пластифициранo плетиво 50x50 mm, висина 1,5 

m, котур дужине 25m 

комад 1 

5.  Жица пластифициранo плетиво 50x50 mm, висина 1 

m, котур дужине 25m 

комад 1 

6.  Грифована мрежа ( окце 30х30мм,  дебљина жице ф 

3,1мм). 

m² 1 

7.  Грифована мрежа ( окце 20х20мм,  дебљина жице ф 

2,5мм). 

m² 1 

8.  Грифована мрежа ( окце 30х30мм,  дебљина жице ф 

3,1мм). 

m² 1 

9.  Лексан 10 mm,  m² 1 



10.  Затезачи жице за везивање пластифициране мреже комад 1 

11.  Стандардна без-азбестна салонит плоча m² 1 

12.  Трапезни pvc лим 40/240 m² 1 

13.  Водоотпорна пресована плоча од рециклираног 

тетрапака дебљине 10mm 

m² 1 

Партија 6: Цеви 

Ре. 
Број 

Спецификација 
Пречник цеви 

mm / " 
јед. Мере 

Оквирна 
количина 

1. Округле цеви за општу намену 

17,2 mm(3/8”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1 

21,3mm (1/2”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1 

26,9mm (3/4”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1 

33,7mm (1”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1 

42,4mm (11/4”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1 

48,3mm (11/2”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1 

60,3mm (2”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1 

76,1mm (21/2”) 

дебљина зида 

2mm 

дужни метар 1 

88,9 (3”) 

дебљина зида 

2mm 

дужни метар 1 



Ø150 дужни метар 1 

Ø100 дужни метар 1 

2. 
Кутијасти профили 

20mmх20mm 
дебљина зида 

1,5mm 

 

дужни метар 1 

15mmx15mm 

дебљина зида 

1,5mm 

дужни метар 1 

20mmx30mm 

дебљина зида 

1,5mm 

дужни метар 1 

20mmx40mm 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1 

40mmx40mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1 

30mmх50mm(д

ебљина зида 2 

мм) 

дужни метар 1 

60mmх40mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1 

50mmх50mm(д

ебљина зида 

2,5мм) 

дужни метар 1 

80mmх60mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1 

100х100 дужни метар 1 

80х80 дужни метар 1 

 
 20mmх3mm дужни метар 1 



3. Флах челични 30mmх3mm дужни метар 1 

50mmх3mm дужни метар 1 

50mmх5mm дужни метар 1 

4. L-профили челични 

30mmх30mmх3
mm 

дужни метар 1 

40mmх40mm дужни метар 1 

50mmх50mm дужни метар 1 

6. Навојна челична шипка  

М6mm дужни метар 1 

М8mm дужни метар 1 

М10mm дужни метар 1 

7. 
Унутрашње шарке за шалоне-

оплате 
/ комад 1 

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука 
грађевинског материјала врши у објектима на локацији Наручиоца. 

Захтев наручиоца је да се набавка добара врши сукцесивно, према потребама наручиоца 
и законским прописима. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: 19/2020 

Предмет јавне набавке: – Набавка грађевинског материјала  по партијама, ЈНМВ БРОЈ 
19/2020 
Понуда број _______________ од ________________ 2020.године.  
Партија 1: Набавка цемента (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 бетонских, гитер блокова 
и цигле  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    
                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

 

 

 

 

 



 Број јавне набавке: 19/2020 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                   _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати 
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 



Број јавне набавке: 19/2020 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

 

                                                                                               

                                                             М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                               

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно 
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

 

 

 

 
 
 
 



Партија 1: Набавка цемента (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 бетонских, гитер блокова и цигле  

Ре. 
број 

Спецификација јед. мере Оквирне 
количине 

Јединична 
цена  без 

ПДВ-а 
(динара) 

1. Цемент (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 комад 1  

2. Бетонски блок 12 400mmx120mmx 200mm комад 1  

3. Бетонски блок 15(400mmx190mmx150mm) комад 1  

4. Бетонски блок 20 (400mm x 200mm x190mm) комад 1  

5. Гитер блок (250mm х190 mm х190 mm) комад 1  

6. Цигла пуна опека 25х12х6,5 комад 1  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара) 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара) 

 

 
 

РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправног рачуна за извршену испоруку). 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда 
- најмање 60 дана): 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од___________дана од дана пријема 
поруџбенице од стране Наручиоца. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца  

ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-
а (заокружити) 

ДА                  НЕ 

Напомена: Наручилац ће набавку цемента (џак од 50кг) брзовезујући марка 450 бетонских 
гитер блокова и цигли вршити до износа од 750.000,00 динара без ПДВ-а, а према 
јединичним ценама из обрасца понуде. 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 

 
Јединичне цене добара које су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја 
важења уговора, на захтев Понуђача-Продавца, усклађиваће се анексом уговора на почетку 
месеца за текући месец, за индекс раста потрошачких цена у претходном месецу на основу 
података Републичког завода за статистику уз сагласност Наручиоца-Купца. 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 
 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код                                



Агенције за привредне регистре:                   Да                 Не  
                   (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне регистре:  

__________________________________ 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води 
код Агенције за привредне регистре:  

__________________________________
__________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН 
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће 
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне 
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.Комисија ће вршити проверу да ли је 
понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 
У _____________________ 
Дана __________________ 
                    Потпис одговорног лица понуђача, 
     М.П.   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: 19/2020 

Предмет јавне набавке: – Набавка грађевинског материјала  по партијама, ЈНМВ БРОЈ 
19/2020 
Понуда број _______________ од ________________ 2020.годину.  
 
Партија 2: Набавка гипса, креча, глет маса, полудисперзије за кречење, фасадекс, 
подлоге за кречење,адитива, камена вуна, ригипс плоче, керамичке плочице, фасадни 
стиропор, фасадне боје и типлови за стиропор 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    
                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

 

 

 



Број јавне набавке: 19/2020 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                           _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац 
у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 



Број јавне набавке: 19/2020 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

                                                                                             

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                                М.П. 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 

 
  

 
 
 
 
 



Партија 2: Набавка гипса, креча, глет маса, полудисперзије за кречење, фасадекс, подлоге за 
кречење,адитива, камена вуна, ригипс плоче, керамичке плочице, фасадни стиропор, фасадне боје 
и типлови за стиропор 

 Р. 

бр. 

Назив 

 

Једин

ица 

мере 

Оквирне 

количине 

Јединична цена  без ПДВ-

а (динара) 

 
1. 

Гипс ( паковање од 2 кг) килогр

ам 

1  

 2. Креч (џак од 25 кг) комад 1  

 3. Глет маса (џак од 25 кг) комад 1  

 
4. 

Полудисперзија за кречење (канте 

од 25 кг.) 

комад 1  

 5. Фасадекс акрилни (канте од 15 кг.)  комад 1  

 6. Подлога за кречење литар 1  

 7. Адитив против смрзавања бетона литар 1  

 8. Камена вуна пресована од 5cm m2  1  

 9. Ригипс плоче до 10mm дебљине m2  1  

 10. Ригипс плоче до 12mm дебљине m2  1  

 11. Керамичке плочице зидне m2  1  

 12. Керамичке плочице подне m2  1  

 13 Фасадни стиропор дебљине 5cm m2  1  

 14 Фасадна мрежица  m2  1  

 15 Лепак за термоизолацију џак од 25kg комад 1  

 16 Фасадне боје акрилне литар 1  

 17 Типлови за стиропор од 12cm комад 1  

 18 Типлови за стиропор од 14cm комад 1  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ са  ПДВ-ом:  



 
РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправног рачуна за извршене услуге). 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда - 
најмање 60 дана): 

 НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

 РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од___________дана од дана пријема 
поруџбенице од стране Наручиоца. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца  

 ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ 
ПДВ-а (заокружити) 

ДА                  НЕ 

 Напомена: Наручилац ће набавку гипса, креча, глет маса, полудисперзије за кречење, 
фасадекс, подлоге за кречење адитива, камена вуна, ригипс плоче, керамичке плочице, 
фасадни стиропор, фасадне боје и типлови за стиропор вршити до износа од 150.000,00 
динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама из обрасца понуде. 

 Трошкове транспорта сноси Понуђач. 

Јединичне цене добара које су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја 
важења уговора, на захтев Понуђача-Продавца, усклађиваће се анексом уговора на почетку 
месеца за текући месец, за индекс раста потрошачких цена у претходном месецу на основу 
података Републичког завода за статистику уз сагласност Наручиоца-Купца. 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који 
се води код Агенције за привредне 
регистре:  

                               
                              Да                 Не  
                                (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у 
Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  
 

________________________________________________
________________________________________________ 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне 
регистре:  
 

________________________________________________
________________________________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН 
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће 
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне 
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 

У _____________________ 

Дана __________________ 

        Потпис одговорног лица понуђача, 

     М.П.   ______________________________ 



VI ИЗМЕЊЕН  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: 19/2020 

Предмет јавне набавке: – Набавка грађевинског материјала  по партијама, ЈНМВ БРОЈ 
19/2020 
Понуда број _______________ од ________________ 2020.годину.  
 
Партија 3: Набавка фосни, цоловача и штафни  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    
                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање 
уговора 

                                                                    

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

 

 

 

 



Број јавне набавке: 19/2020 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                           _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати 
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 



Број јавне набавке: 19/2020 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

                                                                                             

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                                М.П. 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно 
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 3: Набавка фосни, цоловача, штафни  и греда 

Р.бр. Назив 

 

Јед. мере Оквирне 

кличине 

Јединична 

цена  без 

ПДВ-а 

(динара) 

1. Фосна, дужине 3m, попречног пресека 0,05m x 

0,30m 

m³ 1  

2. Фосна, дужине 2m, попречног пресека( 0,05m 

x0,30m) 

m³ 1  

3. Фосна, дужине 2m, попречног пресека( 0,05m x 

0,18m) 

m³ 1  

4. Фосна, дужине 4m, попречног пресека( 0,05m x 

0,30m) 

m³ 1  

5. Фосна, дужине 4m, попречног пресека( 0,05mx 

0,18m) 

m³ 1  

6. Цоловача даска, дужине 4m, попречног 

пресека(0,3mx0,025m) 

m³ 1  

7. Даска, дужине 4m, попречног пресека, (0,3mх0,20m) m³ 1  

8. Цоловача даска, дужине1,5m , попречног 

пресека(0,2x0,025) 

m³ 1  

9. Даска за трактор 539, дужине 3m , попречног 
пресека( 0,25mx0,025m)  

m³ 1  

10. Штафне дрвене попречног пресека 0,12mx0,05m 
дужине 4m (сува чамовина-јеловина) 

m 1  

11. Штафна обрађена две ивице, попречног пресека 

0,07mx0,04 m дужине 2m (сува чамовина-јеловина) 

m 1  

12. Штафна обрађена две ивице, попречног пресека 

0,05mx0,10m дужине 2m (сува чамовина-јеловина) 

m 1  

13. Даска за љуљашке обрађена, попречног пресека 

(0,4x0,3mx0,04m), (сува чамовина-јеловина) 

m³ 1  

14. Даска за седиште клацкалица 

обрађена(0,3mх0,28mх0,035m) (сува чамовина-

јеловина) 

m³ 1  



15.  Troslojna ploča sa zaštitnim slojem melaminske smole 

u žutoj boji(“žuta blažujka” ili odgovarajuća, za oplatu i 

šalovanje, debljine 27mm, širina table 0,5m i dužina 

table od 2m, 2,5m i 3 m 

m2 1  

16 Греда 100х100 обрађена све четри ивице  m 1  

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ са  ПДВ-ом:  

 
РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од 
дана пријема исправног рачуна за извршене 
услуге). 

 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка 
отварања понуда - најмање 30 дана): 

 

 НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирмански  

 РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од___________дана од дана 
пријема поруџбенице од стране Наручиоца. 

 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца   

 ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а (заокружити) ДА                  НЕ  

  
Напомена: Наручилац ће набавку фосни,цоловача штафни  и греда вршити до износа од 
450.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама из обрасца понуде. 

 

 Трошкове транспорта сноси Понуђач.  

Јединичне цене добара које су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја 
важења уговора, на захтев Понуђача-Продавца, усклађиваће се анексом уговора на почетку 
месеца за текући месец, за индекс раста потрошачких цена у претходном месецу на основу 
података Републичког завода за статистику уз сагласност Наручиоца-Купца. 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који 
се води код Агенције за привредне 
регистре:  

                               
                              Да                 Не  
                                (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у 
Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  
 

________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________ 
 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне 
регистре:  
 

________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН 
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 



77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће 
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне 
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 

У _____________________ 

Дана __________________ 

         Потпис одговорног лица понуђача, 

     М.П.   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: 19/2020 

Предмет јавне набавке: – Набавка грађевинског материјала  по партијама, ЈНМВ БРОЈ 
19/2020 
Понуда број _______________ од ________________ 2020.годину.  
Партија 6: Цеви 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    
                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

 

 

 

 

 



 
Број јавне набавке: 19/2020 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                           _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати 
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

 

 



Број јавне набавке: 19/2020 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

 

                                                                                             

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                                М.П. 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 

 

 

 

 

 
 



Партија 6: Цеви 

Р.Б

р. 
Спецификација 

Пречник цеви mm 
/ " Јед. Мере 

Оквирна 
количина 

Јединична 

цена  без 

ПДВ-а 

(динара) 

1 

Округле цеви за општу 

намену 

17,2 mm(3/8”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 

1  

21,3mm (1/2”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1  

26,9mm (3/4”) 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1  

33,7mm (1”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1  

42,4mm (11/4”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1  

48,3mm (11/2”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1  

60,3mm (2”) 

дебљина зида 

1,6mm 

дужни метар 1  

76,1mm (21/2”) 

дебљина зида 

2mm 

дужни метар 1  

88,9 (3”) дебљина 

зида 2mm 

дужни метар 1  

Ø150 дужни метар 1  

Ø100 дужни метар   



2 

Кутијасти профили 

20mmх20mm 
дебљина зида 

1,5mm 

 

дужни метар 1  

15mmx15mm 

дебљина зида 

1,5mm 

дужни метар 1 

 

20mmx30mm 

дебљина зида 

1,5mm 

дужни метар 1 

 

20mmx40mm 

дебљина зида 

1,8mm 

дужни метар 1 

 

40mmx40mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1  

30mmх50mm(деб

љина зида 2 мм) 
дужни метар 1 

 

60mmх40mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1 

 

50mmх50mm(деб

љина зида 2,5мм) 
дужни метар 1 

 

80mmх60mm 

дебљина зида 

2,5mm 

дужни метар 1 

 

100х100 дужни метар 1  

80х80 дужни метар 1  

3 

 

Флах челични 

20mmх3mm дужни метар 1  

30mmх3mm дужни метар 1  

50mmх3mm дужни метар 1  

50mmх5mm дужни метар 1  



4 

L-профили челични 

30mmх30mmх3m
m 

дужни метар 1  

40mmх40mm дужни метар 1  

50mmх50mm дужни метар 1  

5 

Навојна челична шипка  

М6mm дужни метар 1  

М8mm дужни метар 1  

М10mm дужни метар 1  

6 Унутрашње шарке за 

шалоне-оплате 
/ комад 

1  

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ са  ПДВ-ом:  

 

РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправног рачуна за извршене услуге). 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка 
отварања понуда - најмање 60 дана): 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од___________дана од дана 
пријема поруџбенице од стране Наручиоца. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца  

ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а 
(заокружити) 

ДА                  НЕ 

 
Напомена: Наручилац ће набавку цеви вршити до износа од 550.000,00 динара без ПДВ-а, 
а према јединичним ценама из обрасца понуде. 

 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
Јединичне цене добара које су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја 
важења уговора, на захтев Понуђача-Продавца, усклађиваће се анексом уговора на почетку 
месеца за текући месец, за индекс раста потрошачких цена у претходном месецу на основу 
података Републичког завода за статистику уз сагласност Наручиоца-Купца. 
Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води 
код Агенције за привредне регистре:  

                               
                              Да                 Не  
                                (Заокружити)  



Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне регистре:  
 

_____________________________________
_____________________________________
____________ 
 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се 
води код Агенције за привредне регистре:  
 

_____________________________________
______ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН 
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће 
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне 
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 

У _______ 

Дана __________________      Потпис одговорног лица 
понуђача, 

 М.П.

 ____________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка број 19/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 1 

 
Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

1 2 
3 

4 5 

1. Цемент (џак од 50кг) брзовезујући 

марка 450 

комад  
 

2. Бетонски блок 12 400mmx120mmx 
200mm 

комад  
 

3. Бетонски блок 
15(400mmx190mmx150mm) 

комад  
 

4. Бетонски блок 20 (400mm x 
200mm x190mm) 

комад  
 

5. Гитер блок (250mm х190 mm х190 
mm) 

комад  
 

6. Цигла пуна опека 25х12х6,5 комад  
 

УКУПНО динара без ПДВ: 
  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

УКУПНО динара са ПДВ: 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора 

да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; 
прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела 
мора бити у потпуности попуњена) 

- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ 
- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ 
- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 
- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну 
цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 

 

 

 



Јавна набавка број 19/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 2 

 
Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

а 

1 2 
3 

4 5 

1. Гипс ( паковање од 2 кг) килограм  
 

2. Креч (џак од 25 кг) комад  
 

3. Глет маса (џак од 25 кг) комад  
 

4. 
Полудисперзија за кречење (канте 

од 25 кг.) 

комад  
 

5. Фасадекс акрилни (канте од 15 кг.)  комад  
 

6. Подлога за кречење литар  
 

7. Адитив против смрзавања бетона литар  
 

8. Камена вуна пресована од 5cm m2   
 

9. Ригипс плоче до 10mm дебљине m2   
 

10. Ригипс плоче до 12mm дебљине m2   
 

11. Керамичке плочице зидне m2   
 

12. Керамичке плочице подне m2   
 

13 Фасадни стиропор дебљине 5cm m2   
 

14 Фасадна мрежица  m2   
 

15 
Лепак за термоизолацију џак од 

25kg 

комад  
 

16 Фасадне боје акрилне литар  
 

17 Типлови за стиропор од 12cm комад  
 

18 Типлови за стиропор од 14cm комад  
 



УКУПНО динара без ПДВ: 
  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

УКУПНО динара са ПДВ: 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора 
да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; 
прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела 
мора бити у потпуности попуњена) 

- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ 

- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ 

- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 

- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну 
цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка број 19/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 3 

 
Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-а 

1 2 
3 

4 5 

1. 
Фосна, дужине 3m, попречног 

пресека 0,05m x 0,30m 

m³ 1 
 

2. 
Фосна, дужине 2m, попречног 

пресека( 0,05m x0,30m) 

m³ 1 
 

3. 
Фосна, дужине 2m, попречног 

пресека( 0,05m x 0,18m) 

m³ 1 
 

4. 
Фосна, дужине 4m, попречног 

пресека( 0,05m x 0,30m) 

m³ 1 
 

5. 
Фосна, дужине 4m, попречног 

пресека( 0,05mx 0,18m) 

m³ 1 
 

6. 
Цоловача даска, дужине 4m, 

попречног пресека(0,3mx0,025m) 

m³ 1 
 

7. 
Даска, дужине 4m, попречног 

пресека, (0,3mх0,20m) 

m³ 1 
 

8. 
Цоловача даска, дужине1,5m , 

попречног пресека(0,2x0,025) 

m³ 1 
 

9. Даска за трактор 539, дужине 3m , 
попречног пресека( 0,25mx0,025m)  

m³ 1 
 

10. 
Штафне дрвене попречног 
пресека 0,12mx0,05m дужине 4m 
(сува чамовина-јеловина) 

m 1 
 

11. 

Штафна обрађена две ивице, 

попречног пресека 0,07mx0,04 m 

дужине 2m (сува чамовина-

јеловина) 

m 1 
 



12. 

Штафна обрађена две ивице, 

попречног пресека 0,05mx0,10m 

дужине 2m (сува чамовина-

јеловина) 

m 1 
 

13. 

Даска за љуљашке обрађена, 

попречног пресека 

(0,4x0,3mx0,04m), (сува чамовина-

јеловина) 

m³ 1 
 

14. 

Даска за седиште клацкалица 

обрађена(0,3mх0,28mх0,035m) 

(сува чамовина-јеловина) 

m³ 1 
 

15. 

 Troslojna ploča sa zaštitnim slojem 

melaminske smole u žutoj boji(“žuta 

blažujka” ili odgovarajuća, za oplatu i 

šalovanje, debljine 27mm, širina 

table 0,5m i dužina table od 2m, 

2,5m i 3 m 

m2 1 
 

16 
Греда 100х100 обрађена све 

четри ивице  

m 1 
 

УКУПНО динара без ПДВ: 
  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

УКУПНО динара са ПДВ: 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора 
да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; 
прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела 
мора бити у потпуности попуњена) 

- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ 

- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ 

- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 

- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну 
цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 



Јавна набавка број 19/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 6 

Ре. 
Бро

ј 
Спецификација 

Пречник 
цеви mm 

/ " 
јед. Мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-а 

1. 
Округле цеви за општу 

намену 

17,2 

mm(3/8”) 

дебљина 

зида 

1,8mm 

дужни метар   

21,3mm 

(1/2”) 

дебљина 

зида 

1,8mm 

дужни метар   

26,9mm 

(3/4”) 

дебљина 

зида 

1,8mm 

дужни метар   

33,7mm 

(1”) 

дебљина 

зида 

1,6mm 

дужни метар   

42,4mm 

(11/4”) 

дебљина 

зида 

1,6mm 

дужни метар   

48,3mm 

(11/2”) 

дебљина 

зида 

1,6mm 

дужни метар   



60,3mm 

(2”) 

дебљина 

зида 

1,6mm 

дужни метар   

76,1mm 

(21/2”) 

дебљина 

зида 2mm 

дужни метар   

88,9 (3”) 

дебљина 

зида 2mm 

дужни метар   

Ø150 дужни метар   

Ø100 дужни метар   

2. Кутијасти профили 

20mmх20
mm 

дебљина 
зида 

1,5mm 

 

дужни метар  

 

15mmx15
mm 

дебљина 
зида 

1,5mm 

дужни метар   

20mmx30
mm 

дебљина 
зида 

1,5mm 

дужни метар   

20mmx40
mm 

дебљина 
зида 

1,8mm 

дужни метар   

40mmx40
mm 

дебљина 
зида 

2,5mm 

дужни метар  

 



30mmх50
mm(дебљ
ина зида 2 

мм) 

дужни метар   

60mmх40
mm 

дебљина 
зида 

2,5mm 

дужни метар   

50mmх50
mm(дебљ
ина зида 
2,5мм) 

дужни метар   

80mmх60
mm 

дебљина 
зида 

2,5mm 

дужни метар   

100х100 дужни метар   

80х80 дужни метар   

 
3. 

 

Флах челични 

20mmх3m
m 

дужни метар   

30mmх3m
m 

дужни метар   

50mmх3m
m 

дужни метар   

50mmх5m
m 

дужни метар   

4. L-профили челични 

30mmх30
mmх3mm 

дужни метар   

40mmх40
mm 

дужни метар   

50mmх50
mm 

дужни метар   

6. Навојна челична шипка  

М6mm дужни метар   

М8mm дужни метар   

М10mm дужни метар   

7. 
Унутрашње шарке за 

шалоне-оплате 
/ комад   

УКУПНО динара без ПДВ: 
   

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
   



УКУПНО динара са ПДВ: 
   

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде 
мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ 
цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у 
динарима; прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели 
(табела мора бити у потпуности попуњена) 
- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ 
- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ 
- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 
- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и 
укупну цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 
Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 

 

 

 

 


