
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                        ПИБ: 101375417 

13. октобар бр. 7 

Број: 404-3-1/2022-04-1 

Датум: 25.01.2022 године 

Ћуприја 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке радова на текућем 

одржавању објекта  магацинске и производне хале штампарије Младост у Ћуприји.  

Поштовани, како би проверили тржишне цене потребно је да нам доставите 

понуду за предметну набавку по следећој спецификацији – премеру и предрачуну који 

се води као образац 1 и саставни је део овог позива. 

При извођењу свих радова на објекту, тачније грађевинских и занатских радова, 

условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног 

важећим стандардима, прописима, нормама и описима из пројекне документације. 

 

Рок за завршетак радова: Понуђач је дужан да услугу заврши у року од 15 

календарских дана од дана закључења услова по стицању услова за извођење радова. 

 

Начин и рок плаћања, Наручилац је у обавези да плаћање извршити на текући рачун 

пружаоца услуге у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.  

Рачун мора да садржи идентификациони број - идф. 

Овлашћено лице од стране наручиоца за реализацију угвора: Драган Марковић 

телефон 035/8150-913. 

Напомена: Уговор ће се закључити са понуђачем чија понуда буде изабрана као 

најповољнија, тј. чија понуда буде са најнижом понуђеном ценом. 

Молимо Вас да по пријему позива за подношење понуда на исти одговорите најкасније 

до 31.01.2022. године до 12 часова на мејл: nabavke@cuprija.rs,  или лично доставите 

понуду на писарници Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, 35230 

Ћуприја са назнаком: „Понуда у поступку набавке радова на текућем одржавању 

објекта магацинске и производне хале штампарије Младост у Ћуприј  бр. ЈН 404-3-

1/2022-04“ за Одсек јавних набавки, НЕ ОТВАРАТИ. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности  

набавке радова на текућем одржавању објекта магацинске и производне хале 

штампарије Младост у Ћуприји ЈН бр. 404-3-1/2022-04 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) 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 заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 

3)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 



 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

4)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
 
 
 
 
 
 
 



5) OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности  набавке радова на 

текућем одржавању објекта  магацинске и производне хала штампарије Младост у 

Ћуприји ЈН бр. 404-3-1/2022-04 

Укупна цена без ПДВ-а.  

Укупна цена са ПДВ-ом.  

Рок за завршетак радова Понуђач је дужан да радове заврши у року од 15 

календарских дана од дана закључења услова по 

стицању услова за извођење радова. 

 

 

Начин и рок плаћања 

 

Наручилац је у обавези да плаћање извршити на 

текући рачун пружаоца услуге у року од 45 дана 

од дана службеног пријема рачуна. 

Рачун мора да садржи идентификациони број - 

идф. 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 

уписати у празно поље. 

 

 

Датум                    Понуђач     

      __________________________                       ______________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац 1 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ СА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА МАГАЦИНСКЕ И 

ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У ШТАМПАРИЈИ МЛАДОСТ 

 

РБ Назив позиције ЈМ Количина Цена/јм 

без пдв-а 

Укупно 
без пдв-а 

1 2 3 4 5 6 

1. Радови на текућем одржавању објекта магацинске хале у штампарији 

Младост 

1.1 

Демонтажа постојећег покривача од салонита 

са утоваром шута у возило и oдвозом на 

депонију / обрачун по косој кровној површини/ 

m² 270 

  

1.2 

Демонтажа постојећих  оштећених штафни са 

утоваром у возило и одвозом на депонију и 

набавка, транспорт и потављање нових дрвених 

штафни 8х 5цм 

m1 270 

  

1.3 

Набавка материјала, транспорт и покривање 

крова поцинкованим пластифицираним ТР 

лимом д=0,6 мм комплет са пратећим 

материјалом у боји по избору инвеститора.                                                           

/ обрачун по косој кровној површини/                                                                                                                      

m² 270 

  

1.4 

Демонтажа постојећих ветар лајсни и набавка 

материјала, транспорт израда и монтажа нових 

ветар лајсни од поцинкованог лима д= 0,5 мм 

р.ш 25 цм 

m1 20 

  

1.5 

Набавка материјала, транспорт израда и 

монтажа снегобрана за ТР лим од поцинкованог 

пластифицираног лима у боји покривача д= 0,5 

мм рш 25 цм 

m1 30 

  

1.6 

Набавка материјала, транспорт и монтажа 

олука вертикала и хоризонтала од 

поцинкованог лима д=0,5 мм р.ш.33 цм 

комплет са свим пратећим материја / држачи, 

везе олука /  

m1 50,00 

  



1.7 

Демонтажа постојећих опшива и набавка 

материјала, транспорт израда и монтажа нових 

опшива од поцинкованог лима д=0,5 мм р.ш 50 

цм 

m1 40,00 

  

1.8 

Набавка материјала, транспорт израда и 

монтажа уводног лима у олук од поцинкованог 

лима д= 0,5 мм р.ш 25 цм 

m1 30 

  

1.9 

Демонтажа постојећих опшива димњака и 

набавка материјала, транспорт израда и 

монтажа опшива димњака од поцинкованог 

пластифицираног  лима д=0,5 мм р.ш 40 цм 

ком 2 

  

1.10 
Демонтажа постојећих металних врата са 

одлагањен у страну 
ком 6 

  

1.11 
Чишћење магацинског простора са утоваром у 

возило и одвозом на депонију 
m² 217 

  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

 

РБ Назив позиције ЈМ Количина Цена/јм 

без пдв-а 

Укупно 
без пдв-а 

1 2 3 4 5 6 

2. Радови на текућем одржавању објекта производне хале у штампарији 

Младост 

2.1 

Демонтажа постојећег покривача од 

поцикованог пластифицираног лима са 

утоваром шута у возило и одвозом на депонију 

/ обрачун по косој кровној површини/ 

m² 10 

  

2.2 

Демонтажа постојећих  оштећених штафни са 

утоваром у возило и одвозом на депонију и 

набавка, транспорт и потављање нових дрвених 

штафни 8х 5цм 

m1 10 

  

2.3 

Набавка материјала, транспорт и покривање 

крова поцинкованим пластифицираним ТР 

лимом д=0,6 мм комплет са пратећим 

материјалом у боји по избору инвеститора 

профил лима исти као постојећи.                                                          

/ обрачун по косој кровној површини/                                                                                                                      

m² 10 

  

2.4 Набавка материјала, транспорт израда и 

монтажа снегобрана за ТР лим од поцинкованог 
m1 10   



пластифицираног лима у боји покривача д= 0,6 

мм р.ш 25 цм 

2.5 

Набавка материјала, транспорт и монтажа 

олука вертикала и хоризонтала од 

поцинкованог лима д= 0,5 мм рш 33 цм комлет 

са свим пратећим материјалом / држачи, везе 

олука / 

m1 10 

  

2.6 

Набавка материјала, транспорт  израда и 

монтажа уводног лима у олуку од 

поцинкованог лима д=0,5 мм р.ш.25 цм  

m1 10 

  

2.7 

Демонтажа постојећих покривача од 

поцинкованог пластифицираног лима са  

поновном монтажом, причвршћивањем за 

подконструкцију новим шрафовима са 

подлошкама.                                                              

/ обрачун по косој кровној површини/                                                                                                                      

m² 10 

  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. Радови на текућем одржавању објекта магацинске 
хале у штампарији Младост 

  

2. Радови на текућем одржавању објекта производне 
хале у штампарији Младост 

  

УКУПНО без ПДВ-а:( 1+2)  

ПДВ 20%  

УКУПНО са ПДВ-ом: ( 1+2)  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици мере, за 

сваку ставку; 

 у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4);  

 

Напомена: Рекапитулација преставља збор позиција (1+2) 

 

 


