
Наручилац: 
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21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3 

ПИБ: 100277842 

Матични број: 08066213 

            Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs  

 

Број: 668/1/16-/05/5 

Датум: 25.04.2015. године 

 

 

 

На основу члана 54. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Изменом и допуном конкурсне документације 

за јавну набавку МОЛЕРСКИХ РАДОВА, ЈН број 3/16-МВ од 22.04.2016. године, врши се  

 

ТЕХНИЧКО УСАГЛАШАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, 

 

односно уместо датог описа радова у тачки 8., додају се и остале тачке описа радова, а 

ради прегледнијег попуњавања и достављања уз понуду.  

 

 

Наведена измена је одштампана  и дата у прилогу. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

http://www.dombrankovokolo.rs/


 

 

 
 

Редни 

број 

 

Опис радова 

 

Јед. 

мере 

 

Количина 

Јединична 

 цена, без  

ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а 

Јединична  

цена са  

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а(4х5) 

УКУПНА ЦЕНА  

са ПДВ-ом(4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стругање трошних делова зидова и 

плафона (10%  од укупне површине 

зидова) 

м² 532,09      

2. Подлогирање струганих делова зидова и 

плафона (10%  од укупне површине 

зидова). Материјал – ЈУБ АКРИЛ подлога, 

или одговарајућа, све у договору са 

надзорним органом.  

м² 532,09      

3. Глетовање струганих и подлогираних 

површина (први нанос, 10% од  укупне 

површине зидова). Материјал – ЈУБ 

НИВЕЛИН Д глет маса или одговарајућа, 

све у договору са надзорним органом. 

м² 532,09      

4. Глетовање струганих и подлогираних 

површина (други нанос, 10%  од укупне 

површине зидова). Материјал – ЈУБ 

НИВЕЛИН Д глет маса или одговарајућа, 

све у договору са надзорним органом. 

м² 532,09      

5. Отварање пукотина на зидовима и 

плафонима (5% од укупне површине 

зидова) 

м¹ 266,05      

6. Припрема зидова и фуга – попуњавање 

фуга и удубљења (5% од укупне површине 

зидова). Материјал – ЈУБ НИВЕЛИН 

РЕПАРАТУР маса или одговарајућа, све у 

договору са надзорним органом. 

м¹ 266,05      

5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 



7. Бандажирање пукотина мрежастом траком 

и фугирном масом (5%  од укупне 

површине зидова). Фугирна маса је ЈУБ 

ФИЛИН или одговарајућа, све у договору 

са надзорним органом. 

м¹ 266,05      

8. Бојење зидова и плафона водоперивом 

бојом ЈУБ ГОЛД или одговарајућа, у два 

слоја. Бојење се врши у две боје (плафон 

је у боји зидова, а испод плафона у 

ширини од 25 цм извлачи се трака у другој 

боји). 

Боје: пастелне, ЈУБ ГОЛД шифра 1404 и 

1014 или одговарајуће. 

м² 5320,87      

9. Пратеће радње (померање намештаја, 

заштита намештаја и телевизора дебљом 

полиетиленском фолијом, чишћење и 

враћање у првобитно стање). 

соба 83      

  

УКУПНО 

       

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а  за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке; 

 у колони 6 уписати стопе ПДВ-а; 

 у колони 7 уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке; 

 у колони 8 уписати износ укупне цене без ПДВ-а  (колона 4x5); 

 у колони 9 уписати износ укупне цене са ПДВ-ом (колона 4x7). 

          
 Датум:               Понуђач: 

___________________       М.П.                 ______________________  

    

  


