
 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-93 

Дана: 21.09.2017.године 

МАЛИ ЗВОРНИК  

     

 

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде  

 

Подаци о предмету набавке: 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним 

набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Извођење 

занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник  

 

Поштовани,  

 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Извођење занатско 

молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник. 

Молимо Вас да нам до 25.09.2017.године  до 12 часова доставите Вашу понуду за 

Извођење занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали 

Зворник  

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена 

  Контакт особа :Зоран Бркић, 015/472-270 

  У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и образац 

Изјаве. 

  Понуду доставити на адресу: „Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. 

Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник  Понуда за јавну набавку Извођење 

занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник 

број 404-93   - НЕ ОТВАРАТИ-„.    
   

  С поштовањем, 

 

 

Комисија за јавне набавке 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1 

 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА 

 

Понуда бр: _____________ 

 

         Понуда бр._________ од _____________ за  Извођење занатско молерско 

фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник 

Општи подаци о понуђачу 

 

  

Назив понуђача: 
________________________________________________________________________ 

  

Адреса понуђача: 
________________________________________________________________________ 

  

Овлашћено лице: 
________________________________________________________________________ 

  

Особа за контакт: 
________________________________________________________________________ 

  

Телефон: 
________________________________________________________________________ 

  

Телефаx: 
________________________________________________________________________ 

 

Е – маил: 
________________________________________________________________________ 

  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
________________________________________________________________________ 

  

Матични број: 
________________________________________________________________________ 

  

ПИБ: 
________________________________________________________________________ 

  

 

 

Датум:                            Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                           М.П. 



 
  СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ  

- Извођење занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали 

Зворник –ЈН 404-93 

Р.Б

р. 
Опис добра 

Јединица 

мере 

Количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

1 

Пробијање преградног зида 
од опеке за израду отвора 
врата.  
Пажљиво рушити делове 
зида, да се не растресе 
зидна маса.  
Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 

депонију. У цену улази и 

подупирање 
Обрачун по m2 m² 

3,3   

  

2 

Скидање пода од паркета 
заједно са лајснама.  
Паркет скинути, упаковати, 
утоварити у камион и 
одвести  
на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 15 
км.  
Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на  
градску депонију." 

Обрачун по m2 m² 

14,95   

  

3 

Пажљива демонтажа врата 
заједно са штоком. 
 Демонтирана врата 
склопити, утоварити на 
камион 
 и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор." 
Обрачун по комаду ком 

1   

  

4 

Изравнавање постојеће 
подлоге масом за 
изравнање. 
 Подлогу очистити и нанети 
масу за изравнање, да 
чврсто и  
трајно веже за подлогу. 
Нанета маса мора да има 
 потребну отпорност на m² 

14,95   

  



притисак Подлогу обрусити 
и опајати." 
Обрачун по m2 

5 

Померање постојећег 
намештаја из простора који 
се адаптира. 
 Намештај по завршеним 
радовима вратити на 
првобитно место. 
Обрачун по m2 m² 296.43 

  

  

6 

Лечење флека на зидовима 
и плафонима, бојама на 
бази акрилата.  
Површине са флекама 
остругати, опрати и 
глетовати.  
Бојити бојама на бази 
акрилата више пута." 
Обрачун по m2 m² 35,55 

  

  

7 

Глетовање старих 
оструганих зидова и 
плафона, емулзионим 
китом.  
Све површине обрусити, 
очистити и извршити 
импрегнацију. 
 Прегледати и китовати 
мања оштећења и пукотине.  
Китовати и глетовати 
емулзионим китом први пут.  
Све површине фино 
пребрусити па китовати и 
глетовати емулзионим 
китом други пут. 
Обрачун по m2 m² 

75,68 
 

  

  

8 

Бојење глетованих зидова и 
плафона,бојама по избору 
пројектанта.  
Све површине брусити, 
импрегнирати и китовати 
мања оштећења.  
Предбојити и исправити 
тонираним дисперзионим 
китом, а затим 
 бојити полудисперзивном 
бојом први и други пут." 
Обрачун по m2 

 
 

  



8.1 Цивилна заштита 

m² 75,68 

  

  

8.2 Саветник 

m² 66,35 

  

  

8.3 Секретарица 

m² 54,56 

  

  

8.4 Начелник управе 

m² 77,08 

  

  

8.5 Заменик председника 

m² 77,15 

  

  

8.6 Председник 

m² 84,48 

  

  

8.7 Скупштинска сала 

m² 217,76 

  

  

8.8 Мала сала - веће 

m² 343,29 

  

  

9 

Набавка и постављање 
ламината на подлогу од 
цементне кошуљице. 
 Поставити ламинат I класе, 
дебљине 10 мм, у слогу по 
избору инвеститора, а преко 
претходно очишћене 
подлоге. Све додирне 
спојнице дашчица морају 
бити затворене. Испод 
ламината поставити филц 
који је намењен за ту сврху. 
Између ламината и зида 
оставити дилатационе 
разделнице. Поред зидова 
поставити ПВЦ типске  
лајсне са типским угаоним 
елементима и на сваких 40 
цм причврстити их за зид. m² 

14,95 
 

  

  



Обрачун по m2 

10 

Израда и постављање 
једнокрилних обострано 
шперованих врата,  
димензија 100x205 цм.  
Врата израдити од 
првокласне и суве јеле и 
смрче, а рамовску 
 конструкцију крила са 
саћем обострано обложити 
шпер плочом 
дебљине 4 мм, по шеми 
столарије и детаљима. 
Довратник извести 
 у ширини зида и опшити 
лајснама. Поставити оков од 
елоксираног 
 алуминијума, браву 
укопавајућу са два кључа, 
три усадне шарке 
 по крилу, по избору 
пројектанта. Врата 
заштитити безбојним 
премазом за импрегнацију. 
На поду поставити гумени 
одбојник. 
Обрачун по комаду комаду 1 

  

  

11 

Набавка и постављање 
месинганих разделница. 
Разделнице поставити 
 на преласцима подова као 
смањење разлике која се 
појављује 
 измедји разлицитих подних 
облога 
Обрачун по комаду дужине 
90 цм комаду 2 

  

  

12 

Чишћење и прање 
градилишта по завршетку 
свих радова. Извршити 
детаљно   чишћење целог 
градилишта,  стаклених 
површина, чишћење и фино  
прање свих унутрашњих 
простора и спољних 
површина. 
Обрачун по m2 m² 296,43 

  

  

УКУПНО без ПДВ-а  
УКУПНО са ПДВ-ом  



 

 

 

         

У цену морају бити урачунати  сви трошкови  

1.Рок извођења радова:_______________дана од дана потписивања уговора    (не 

дуже од 30 дана од дана потписивања уговора    ) 

 
2.Плаћање: у року од __________________дана од дана испостављања фактуре. 

   Авансно плаћање није дозвољено 

 

Понуђач: 

                                           

М.П.            ______________________________________                          

           Потпис овлашћеног представника понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗЈАВА  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012,14/15,68/15), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ из 

_________________, 

Адреса: ______________________________________, испуњава све услове из члана 

75.  Закона, и то да: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (члан 75. став 2. Закона).  

 

 

Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач   испуњава неки 

од наведених услова од понуђача се може тражити да поднесе одговарајуће 

документе којима потврђује испуњеност тог услова.  

  

Датум:      Одговорно лице понуђача 

___________      М.П.          _______________________________ 


