
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Служба за јавне набавке 

Број: 404-712/18-015/3 

Датум: 09.08.2017. године 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, даље: ЗЈН), Комисија сачињава 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку број ЈН МВ 36/2018 (1.2.51 у Плану јавних набавки) 

Услуге: Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и 

Костолцу 

 

 

 

 Сходно члану 63. ЗЈН, у конкурсној документацији за јавну набавку Услуге: 

Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу, број ЈН МВ 

36/2018: 

1. МЕЊА СЕ на странама 3. 4. и 5. Техничка спецификација предмета набавке, 

тако да треба да СТОЈИ: 

 

Промена је у ставци 21 "Замена старе и дотрајале љуљашке новом" која се 

избацује и код ставки 40. и 41. где се уместо 4 ком. замењује 1 ком. у обе ставке.  

 

2. МЕЊА СЕ на страни 17-19. Образац структуре цене, тако да треба да СТОЈИ: 

 

У прилогу је измењен Образац структуре цене (образац бр. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Р. 

бр 
ОПИС 

Једи

ниц

а 

мер

е 

Кол. 

Цена по  

јед. мере 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена  

без  ПДВ-а 

1 2 3 4 5 7 

   КЛУПЕ -  поправке         

1 

Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  талпи 

премазаних садолином одговарајуће боје 

у 2 премаза                        6 х 4 см х1,4 м ком 18     

2 

Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  талпи  

премазаних садолином одговарајуће боје 

у 2 премаза                       8 х4 см х 2 м ком 25     

3 

Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  талпи    

премазаних садолином одговарајуће боје 

у 2 премаза                     8 х6 см х 2 м ком 26     

4 

 Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  талпи  

премазаних садолином одговарајуће боје 

у 2 премаза                  8 х4,5 см х 2,5 м ком 6     

5 Заваривање металних шипки на клупама ком 8     

6. 

Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  

дрвених носача клупе премазаних 

садолином одговарајуће боје у 2 премаза   ком 4     

7. Учвршћивање клупе- анкерисање ком 12     

8. 

Фарбање клупе (металних носача и 

талпи) у 2 премаза (носачи емајл лаком а 

талпе садолином одговарајуће боје) ком 20     

9. 

Демонтажа старих или 

поломљених,набавка, транспорт , и 

постављање нових  ливених металних 

носача клупе ком 6     

10. Замена старе и дотрајале клупе новом ком 6     

   КОРПЕ    -   поправке         

11. Фарбање  корпе и стуба ком 20     

12. Поправка корпе ком 10     

13. 

Демонтажа корпе и постављање на новој 

локацији ком 5     

14. 

Демонтажа корпе и постављање на новој 

локацији са репарацијом ком 7     



15 Постављање корпе са бетонирањем  ком 7     

16. 

Демонтажа старих, набавка, транспорт , 

и постављање нових Замена старе и 

дотрајале корпе новом ком 6     

    ЉУЉАШКЕ -    поправке         

17. 

   Демонтажа поломљених, набавка, 

транспорт , и постављање нових  

седишта на љуљашци ком 25     

18. 

Учвршћивање изваљене љуљашке – 

анкерисање  на бетонској подлози или 

стопи  ком 5     

19. 

 Демонтажа оштећених, набавка, 

транспорт , и постављање нових седишта 

и држача (ланаца) ком 16     

20. 

Замена носеће хоризонталне шипке 

дужине 2,5м  Ø 60 мм ком 2     

21. Фарбање целе љуљашке са 2 седишта ком 16     

    ПЕЊАЛИЦЕ      поправке         

22. 

Поправка дрвене пењалице 

Замена облице промера Ø 8 cm дужине    

1 м м 4     

23. 

Замена дрвених облица промера Ø 10 cm 

дужине      1 м м 4     

24. 

Замена дрвених стубова промера Ø 12 

cm дужине 1 м м 4     

25. Фарбање пењалице ком 3     

26 Замена старе металне пењалице новом ком 1     

   КЛАЦКАЛИЦЕ  -поправке         

27. 

Замена седишта (скидање дотрајалог , 

набавка и монтажа новог) ком 20     

28.  Фарбање клацкалице ком 30     

29 

Замена старе и дотрајале клацкалице 

новом ком 1     

  КОШ ЗА КОШАРКУ         

30. 

Замене дрвене табле (Демонтажа 

дотрајале и оштећене , набавка и 

монтажа нове) ком 2     

31. 

Фарбање металних носача коша 

(Скидање корозије, премазивање 

заштитном бојом и завршно фарбање у 

два слоја) ком 5     

32. Замена мрежице за кош ком 5     

  СТУБИЋИ И ОГРАДЕ         

33 

Замена поломљених стубића 60 цм 

дужине,  Ø 60 мм ком 13     

34. Учвршћивање изваљених стубића ком 10     

35. Фарбање  “П “ ограде по 1 м  м 70     

36. 

Демонтажа поломљене ограде у 

К.М.Венац поправка, фарбање и ком 7     



монтажа 

37. 

Фарбање ограде у К.М.Венац емајл 

лаком у два премаза м2 100     

38. 

Замена поломљених стубића 100 цм 

дужине,  Ø 80 мм  ком 3     

  ТОБОГАН         

39 

Замена поломљених или дотрајалих 

носача тобогана ком 2     

40 Замена лима на тобогану лимом ком 1     

41 Замена дотрајалог тобогана новим ком 1     

  ВРТЕШКА         

42. 

Поправка вртешке- заваривање и 

подмазивање ком 4     

43. Фарбање вртешке ком 6     

  КОЊИЋ         

44. Фарбање коњића ком 4     

45. Поправка коњића и фарбање ком 2     

            

  КОРСЕТИ         

46 

Монтажа металних корсета око 

дрворедних садница ком 5     

47 Демонтажа металних корсета ком 15     

 

                                                   УКУПНО без ПДВ-а:    __________________________ 

                                                                       ПДВ:                 ______________________ 

                                                   УКУПНО са ПДВ-ом:          _________________________ 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати колико износи 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а 

и најзад укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 



Имајући у виду одредбе става 5. члана 63. ЗЈН, наручилац продужава рок за 

подношење понуда, тако да ће нови рок за подношење понуда бити 17.08.2018. 

године до 10,00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се 17.08.2018. године у 11,00 часова у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, у сали број 11.    

 

 

Комисија за јавне набавке 

Градске управе града Пожаревца 

Љубинка Савић, дипл. правник 


