
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следећу: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 3/2019 

„Рушење и уклањање остатка изгорелог објекта у Александровцу“ 

 

На страни 1/40 

где стоји: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 15.03.2019. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање: 15.03.2019. године у 12
30

 часова 

 

Мења се и гласи: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 22.03.2019. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање: 22.03.2019. године   у 12
30

 часова 

 

На страни 3/40 

где стоји:  

9.Процењена вредност јавне набавке  
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а, износи 916.625,00 динара. 

 

Мења се и гласи:  

9.Процењена вредност јавне набавке  
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а, износи 437.000,00 динара. 

 

Образац структуре цене са упутством како да се понуни (Образац 2), замењен је новим 

обрасцем, који је саставни део конкурсне документације, и то стране 15., 16. и 17. и налази 

се у прилогу измене и допуне конкурсне документације. 

 

На страни 33/40 

где стоји:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.03.2019. 

године до 12:00 часова. 

 

Мења се и гласи:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.03.2019. 

године до 12:00 часова. 

 

Остали услови конкурсне документације остају непромењени. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса КнезаМилоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 3/2019 

Број  404-29/2019-02 

Датум 14.03.2019.год. 



(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

R. br. Predmet JN                                                               

Opis pozicije radova 

Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3 x4) 7 (3 x5) 

 
Sve pozicije se izvode prema elaboratu rušenja objekta,  
u skladu sa tehničkim uslovima i važećim tehničkim propisima i  
standardima. Sve pozicije obuhvataju nabavku svih potrebnih materijala,  
uključujući troškove utovara, istovara, transporta i skladištenja,  
kao i sav rad ljudi i mašina potrebnih da bi se izveli radovi.  
Propisana laboratorijska i terenska ispitivanja i kontrola kvaliteta 
 izvedenih radova obaveza su izvođača radova i objekata u ispravnom stanju,  
sve do predaje objekta investitoru. 
 

 

I Pripremni radovi             

1 

Obeležavanje gradilišta sa 

postavljanjem znakova 

radova na objektu. 

Gradilište obeležiti trakom.  
Paušalno 
 

 

pauš. 1,00 
    

2 Uklanjanje betonske tezge 

sa pijace za manipulaciju 

gradjevinskih mašina. U 

cenu uračunati povratak u 

prvobitno stanje sa 

čišćenjem platoa od šuta.  
Paušalno 
 

 

pauš. 1,00 
    

3 Mašinsko rušenje zidova od 

sitne opeke sa utovarom i 

odvozom šuta na deponiji 

do 15 km. U cenu uračunati 

rušenje horiznontalnih i 

vertikalnih serklaža i 

nadvratnih greda.  
Obračun po m3 materijala 
 

 

m3 160,00 
    

4 Utovar i odvoz postojećeg 

šuta od obrušene građe 

objekta. 
 Obračun po m3 
 

m3 10,00 
    



5 Uklanjanje prozora i 

metalnih okvira na 

otvorima. Obračun po 

komadu  

kom 7,00 
    

  Ukupno pripremni radovi 
  

                

                

REKAPITULACIJA     

I PRIPREMNI RADOVI 
  

UKUPNO BEZ PDV-A 
  

PDV 
  

UKUPNO SA PDV-OM 
  

 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Датум:                                             М.П.                                        Потпис понуђача 
____________                                                                                   __________________ 

 

 
 


