
 
 
 
Градска управа Бор 
Комисија за јавну набавку 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3.                                                                  
Број: ИЗМ - ЈН ГУ 72-Р/2019 
Датум, 02.10.2019. године                            
 
 
               На основу члана 54. став 12. тачка 1. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Комисија за јавну набавку образована  Решењем бр: 404-673/2019-III-01 од 02.09.2019. године, припремила је следећу 
 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЈН ГУ 72-Р/2019 

 
 
             Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова - Конкурсна документација јавне набавке у отвореном поступку - ЈН ГУ 72-Р/2019 – Замена 

столарије у спортској сали ОШ  “3. октобар“ Бор.  

            - Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45420000 – радови на уградњи столарије 
 
           Измене се састоје у следећем: 

 

Образац VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ се мења, те Образац VII након измена изгледа овако и као 

такaв се прилаже приликом подношења понуде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку редни број - ЈН ГУ 72-Р/2019 - радови на замени столаријеу спортској сали ОШ “3. октобар” Бор 

 

 

Р.б. Опис позиције Ј.м. Количина 
Јед.цена 

без 
ПДВ-а 

Јед.цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прозори 
Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора и 

светларника, појединих делом са испуном од сендвич панела и 
стиродура.  
Прозоре и светларнике израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-
а са седмокоморним системом профила, са три дихтинг гуме и са 
ојачаним челичним нерђајућим профилима и важећим атестом 
на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира са 
ојачањем Uf=0,93W/m

2
K.  

Прозоре и светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумом, вулканизованом на угловима.Прозоре и светларнике 
урдити у белој боји са комплетним пратећим оковом. Крила 
прозора застаклити двослојним 4с стаклом пуњено аргоном 
d=4с+18+4ф mm и дихтовати ЕПДМ гумом, а где је наведено 
уградити мутно (орнамент) стакло. 
У цену урачунати демонтажу постојећих прозора и светларника и 
израду и уградњу нових ПВЦ прозора и светларника. 
Обраду шпалетни извршити са унутрашње стране зида са 
завршним бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30 

cm са унурашње стране у боји зидова. 
 
 

       

1.1 Фиксни портал са кипером (мутно стакло) 6       

1.2 Фиксни портал (мутно стакло) 12       

1.3 1К прозор са кипером pamplex 3.3.1+16+6f 12       

1.4 фиксни прозор (мутно стакло) 3.3.1+16+6f 4       

1.5 Фиксни портал са мањим кипером (мутно стакло) 3.3.1+16+6f 1       

1.6 Фиксни портал са кипером  1       

1.7 Фиксни портал (мутно стакло) 3.3.1+16+6f 16       

1.8 Фиксни портал (испуна) 1       

1.9 Фиксни портал 1       

1.10 Фиксни портал са киперима 1       

1.11 Фиксни портал 2       



  

2 Врата 
Набавка, транспорт и уградња улазних АЛ врата, појединих 
делом или у целости са испуном од сендвич панела и стиродура 
(погледати шему столарије). Улазна врата израдити од 
пластифицираног алуминијума беле боје профила са термо 
прекидом, испуном и системом заптивања трајно еластичном 
ЕПДМ гумом и важећим атестом на српском језику са 
коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем Uf=2,8 
W/m

2
K.  

Поставити бели оков браву са цилиндар улошком и три кључа, 
три шарке по крилу. Отворе застаклити двослојним 4с стаклом 
пуњено аргоном d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом.    
У цену урачунати демонтажу постојећих врата и израду и 
уградњу врата. 
Обраду шпалетни извршити са унутрашње стране зида са 
завршним бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30 
cm са унурашње стране у боји зидова. 

       

2.1 2К врата 1       

2.2 2К врата термо 1       

2.3 1К врата термо 1       

2.4 2К врата термо 1       

2.5 2к врата са светларником стандард 1       

                                                                                                           УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:     
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:  
- у колони 5.  уписати износ јединичне цене (цена по јединици мере) без ПДВ-а у динарима; 
- у колони 6.  уписати износ јединичне цене (цена по јединици мере) са ПДВ-ом у динарима; 
- у колони 7.  уписати износ укупне цене без ПДВ-а у динарима,по ставкама за дате количине 
- у колони 8.  уписати припадајући ПДВ; 
- у колони 9.  уписати износ укупне цене са ПДВ-ом у динарима, по ставкама за дате количине. 
 
- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: уписати износ збира позиција у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом у редовима предвиђеним за то, као и припадајући ПДВ. 

- Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене. 
- У цену су урачунати и сви други припадајући трошкови (трошкови превоза и сл.) неопходни за реализовање предмета јавне набавке. 
- Јединичне цене у понуди, као и укупна цена, су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци. 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

     Датум: _________________                                                          ______________________ 

- Све измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.              

- У свему осталом Конкурсна документација за предметну јавну набавку остаје непромењена.    

- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне 

документације,  јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.  

- Због извршене измене Конкурсне документације биће продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.  

                                      КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЈН ГУ 72-Р/2019 


