
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Комисија за јавне набавке 
Број: 404-9/2020-04 
Дана: 28.02.2020. године 
 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС „124/12,14/15  и 

68/15), комисија за јавне набавке, ЈН бр.404-9/2020-04 објављује: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У јавну набавку мале вредности 
Јн бр: 404-9/2020-04 

 
Набавка  радова: Партија 1 - Инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у 
Николинцима 
 
Комисија за јавне набавке објављује измену и допуну конкурсне документације број: 404-
9/2020-04, набавка  радова: Партија 1 - Инвестиционо одржавање крова на фискултурној 
сали у Николинцима.  У Обрасцу структуре цене са упуством како да се попуни (Обрасцу 
2) мења се Опис позиције I (Припремни и радови на монтажи) на позицији 4. 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације 
објавити на  Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Напомена Комисије: Измењене стране чине саставни део конкурсне документације и 
понуђач је дужан да понуду поднесе на измењеном обрасцу у тексту како следи : 
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење 
понуда и Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 
63. став 5. Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда је 05.03.2020. године до 10 часова; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
Предмет јавне набавке су Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 
1 - Инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима, број 404-9/2020-
04 и подразумева следеће:  
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без ПДВ-а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена  без      

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

 I ПРИПРЕМНИ И РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
  

  

1 Демонтажа постојећих, 
оштећених и  дотрајалих 
олучних хоризонтала и 
вертикала и њихово одлагање 
на место које одреди 
инвеститор M1 85,00   

  

 

       

2 Демонтажа постојеће 

громобранске инсталације и 

њено одлагање на место које 

одреди инвеститор. M1 96,00   

  

  

    
  

3  Демонтажа старих, оштећених 
лимених опшивки 
димњака,опшивки крова и ветар 
лајсни и њихово одлагање на 
место  
које одреди инвеститор M1 60,00   

  

  

    
  

4 Скидање постојећег, старог, 

дотрајалог кровног покривача 

израђеног од азбест цементних 

таласастих салонит плоча на 

штафли,  укључујући и стару 

штафлу. Азбестни отпад 

адекватно одложити на палете 

кровних „салонит“ плоча малог 

формата као чврстог везаног 

азбесног грађевинског отпада и 

обезбеђење пакета 

обмотавањем „стреч“ фолијом 

или пвц фолијом. Палете 

лоцирати на локацији на 

парцели, на месту које одреди 

инвеститор који ће преузети M2 350,00   

  



даље управљање отпадом у 

складу са Законом.  
 

     
  

5 Чишћење градилишта и 

таванског простора, утовар и 

одвоз шута на депонију до 5 км M3 20,00   

  

 
Укупно I без ПДВ-а   

ПДВ   
Укупно I са ПДВ-ом   

 
  II   КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ    

  

6 Набавка материјала и 

нивелисање кровних носача, 

биндера, обостраним 

облагањем цоловном даском, 

дебљине 24мм,са свим 

потребним предрадњама и 

материјалом. М2 350,00   

  

  

    
  

7 Набавка материјала и израда 
нове подконструкције од 
цоловне даске, дебљине 24мм, 
као и постављање нове    
хидроизолације типа 
паропропусне кровне фолије 
дебљине 0,6 мм са свим 
потребним предрадњама и 
материјалом М2 350,00   

  

  

    
  

8 Набавка материјала и уградња 

дрвене штафле дим. 8/5цм на 

кровну конструкцију у два 

правца, на размаку од 50 цм, 

као подконструкцију за лимени 

кровни покривач, а са свим 

потребним предрадњама и 

материјалом. М2 350,00   

  

  

    
  

9 Набавка  материјала и израда 

новог кровног покривача сале 

израђеног од лименог ТР 

поцинкованог лима д=0,55мм 

мин.фарбаног бојом, у тону по 

захтеву инвеститора, преко 

новопостављене подлоге са 

преклопом два таласа по М2 350,00   

  



ширини и 20,0 цм по дужини 

лимених плоча и са лименом 

покривком слемена, а са свим 

потребним предрадњама као и 

спојним и заптивним 

материјалом   

    
  

10 Демонтажа постојећих,  

оштећених,  дрвених опшивки 

стрехе са изношењем на 

депонију, израда нове дрвене   

подконструкције од штафли 

5/8цм и израда и монтажа нових 

опшивки од бигованог, 

поцинкованог, једнострано 

фарбаног лима у  боји по 

захтеву инвеститора, са свим 

потребним предрадњама и 

материјалом М2 50,00   

  

  

    
  

11 Набавка и монтажа нових 

хоризонталних и вертикалних 

олука од поцинкованог лима 

споља фарбаног бојом, са 

носачима, у тону по захтеву 

инвеститора, са  потребним 

предрадњама и материјалом м 85,00   

  

  

    
  

12 Набавка и монтажа снегобрана 
од поцинкованог лима на 
растојању од 60цм од стрехе, са  
потребним предрадњама и 
материјалом ком 420   

  

  

    
  

13 Набавка, израда и монтажа 
нових лимених опшивки крова и 
ветар лајсни од поцинкованог 
лима фарбаног бојом, у тону по 
захтеву инвеститора, са свим 
потребним предрадњама и  
материјалом М1 60,00   

  

  

    
  



14  Израда и монтажа 
громобранске инсталације од 
нових поцинкованих трака и 
уградња носача трака са свим 
предрадњама и потребним 
материјалом  М1 96,00   

  

 
Укупно II без ПДВ-а   

ПДВ   
Укупно II са ПДВ-ом  

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОПРАВКЕ КРОВОВА 

Укупно I + II  без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно I + II  са ПДВ-ом  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

▪ у колони 5. уписати  јединичне цене без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

▪ у колони 6. уписати јединичне цене са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

▪ у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

▪ у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

▪ На крају у Збирну табелу уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, 
ПДВ и са ПДВ-ом. 
 
 

        Датум  Одговорно лице понуђача 

______________ 
 

____________________ 

 


