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ИЗМЕНЕ 

Основне захтеване карактеристике грађевинског материјала који су предмет 

набавке 

 

ЈНМВ 31/13 

 
                                                                           

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ОПИС КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЗАХТЕВАНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Узенгије 
15цмх15цм 

 

Цреп 
Мала Кикинда или слично, 

димензије 400ммх225мм 

Цреп Слемењаци, 405мм х 245мм  

Песак за малтерисање Гранулација 2 

Цемент 
Беочин или слично истог 

квалитета 

Мешавина за малтер / 

Креч хидрат 

Блок за зидање 25/19/19 

Рогови (грађа), 1ком.величине 6м 12цм х 10цм 

Рогови (грађа), 1ком. велич.6м 10цм х 10цм   

Венчанице, 1ком. величине 6м 14цм х 16цм 

Рожњаче 12цм х 14цм 

Угаона лајсна за фасаду са мрежом 18мм х 18мм 

ОСБ плоче 9мм 

Лепак за ригипс / 

Лепак за стиропор / 

Лепак за плочице / 

Фасада Боја: кајсија 

Фугомал / 

Поликолор / 
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Летва 5цм х 3цм 

Плочице (зидне) 25цм х 40цм 

Плочице (подне) 
33цм х 33цм, боја беж, класа 

2 

Мрежа за ОСБ табле 6,4мм х 0,5мм 

Мрежа за стиропор   50/100цм 

Стиропор 5цм / 

Собна врата Дрвена, 90цм х205цм 

Собна врата Дрвена 80цм х 205цм 

Улазна врата  
Двокрилна, 140цм х 210цм, 

ПВЦ 

Врата за купатило Дрвена 70цм х 210цм 

Прозор  Дрвени, 60цм х 60цм 

Прозор  Дрвени, 160цм х 140цм 

Прозор 120цм х 140цм, ПВЦ 

Прозор  120цм х 120цм ПВЦ 

Врата 
Балконска, 140цм х 210цм 

ПВЦ  

Цев испусна за WC шољу / 

WC шоља / 

Умиваоник Стандардни 

Водоколтлић Надзидни, класични 

Туш кабина 
Правоугаона 800цм х 1200цм 

х 1970цм 

Буржир црево ф 16мм х 3 метра  

Кабал RRU 2х1,5 мм2 

Кабал RRU 3х1,5мм2 

Кабал RRU 3х2,5мм2 

Кабал RRU 5х2,5мм2 

Кабал снопасти 4х16мм2 

Укрсни комад за уземљење 60цм х 60цм 

Дозна надградна 150мм х 100мм х 70мм 

Дозна ф 60мм  
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Сонда за уземљење Fe/Zn траке 25мм х 4мм 

Поцинкована трака од 3метра 20мм х 3мм 

Антенска прикључница / 

Телефонска прикључница уградна / 

Монофазна прикључница надградна / 

Монофазна прикључница уградна / 

Трофазна прикључница уградна / 

Прекидачи за струју наизменични / 

Прекидачи за струју једнополни / 

Прекидачи за струју серијски / 

Спратна табла уградна 240s 

Индикатор за купатило / 

Тастер за звонце / 

Звонце / 

Ламинат Боја храст, 10,5мм 

Лајсне за ламинат  
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ИЗМЕНА 

 

1. Упутство за припрему понуде –ЈНМВ: 31/13 

 
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику 

попуњавањем и достављањем  у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани 

текст: „понуда за Јавну набавку добара- „Набавка грађевинског материјала за интерно 

расељена лица - не отварај“, ЈНМВ број  31/13, а на полеђини назив, и адреса понуђача име 

и презиме особе за контакт и број телефона. 

Понуда треба да садржи: 

- Образац понуде и структуру цене (образац понуде и структуре цене је саставни део 

конкурсне документације). Образац понуде и структуре цене мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

- Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о 

испуњености услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације). 

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

- Образац изјаве о независној понуди (образац изјаве о независној понуди је саставни део 

конкурсне документације). Образац изјаве о независној понуди мора бити потписан од 

овлашћеног лица и оверен печатом. 

- Модел уговора (модел уговора је саставни део конкурсне документације). Модел уговора 

мора бити потписан од стране овлашћеног лица, оверен печатом и у њему мора читко 

бити уписана вредност понуде, са и без ПДВ-а. 

- Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –копија 

- ПИБ- копија 

- Потврду надлежног суда да понуђач или његов законски заступник није кривично 

осуђиван  

- Потврду надлежног суда или органа надлежног за регистрацију привредних 

субјеката да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности за време 

слања понуде 

- Потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

- Образца Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. 

Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки, сајту општине 

Лајковац: www.lajkovac.org.rs или лично преузети на адреси: Градска кућа,  Омладински 

трг 1, 14224 Лајковац, спрат други, соба 209. 

Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део 

конкурсне документације. 

У понуди морају бити попуњени сви тражени елементи. У противном, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и као таква одбацити. 

Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, 

набавка добара се може извршити до висине средстава предвиђеним у финансијском 

плану и плану јавних набавки ( процењена вредност + ПДВ).    

Рок за подношење понуде је 30.09.2013. године до 13,00часова, на адресу: ОПШТИНА 

ЛАЈКОВАЦ, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на писарницу у Општини 

Лајковац до наведеног рока. 

Председник Комисије 

Љубица Новаковић, дипл. правник 

        ________________________________ 
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ИЗМЕНА 

 

 

2. Образац понуде и  структуре цена 

 

 
БР ЈНМВ 31/13 

Понуђач: 

Седиште понуђача:  

Овлашћено лице понуђача: 

 

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА-44110000 

 

 

 

 

Артикли Јединица 

мере 

количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Узенгије 15цм 

х 15цм 

 

метар 12     

 

Цреп (мала 

Кикинда) или 

слично, 

димензије 

400ммх225мм 

 

 

комад 2100     

Цреп 

(Слемењаци) 

405мм х 245мм 

комад 80     

Песак за 

малтерисање, 

гранулација 2 

кубни 

метар 

(м3) 

12     

Цемент 

(Беочин) или 

слично истог 

квалитета 

килограм 400     

Мешавина за 

малтер  

килограм 250     

Креч хидрат килограм 800     
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Блок за зидање 

25/19/19 

комад 950     

Рогови (грађа) 

12цм х 10цм, 

1ком.од 6м  

кубни 

метар 

(м3) 

2,76     

Рогови (грађа) 

10цм х10цм, 

(1ком. од 6м)  

кубни 

метар 

(м3) 

15     

Венчаница 

14цм х16цм 

(1ком.од 6м) 

кубни 

метар 

(м3) 

2     

Рожњаче 12цм 

х14цм 

кубни 

метар 

(м3) 

1     

Угаона лајсна 

за фасаду са 

мрежом 18мм 

х18мм 

метар 

 (м) 

80     

ОСБ плоче  

9мм  

квадратни 

метар 

(м2) 

100     

Лепак за 

ригипс 

килограм 

(кг) 

250     

Лепак за 

стиропор 

килограм 

(кг) 

1000     

Лепак за 

плочице 

килограм 

(кг) 

300     

Фасада, боја 

кајсија  

килограм 

(кг) 

150     

Фугомал 

 

килограм 

(кг) 

6     

Поликолор килограм 

(кг) 

75     

Летва 5цм 

х3цм 

метар  

(м) 

800     

Плочице 

(зидне) 25цм 

х40цм 

метар 

(м2) 

18     

Плочице 

(подне) 33цм 

х33цм, боја 

беж, класа 2 

метар 

(м2) 

5     

Мрежа за ОСБ 

табле 6,4мм 

х0,5мм 

метар 

(м2) 

60     

Мрежа за 

стиропор 

50/100цм 

метар 

(м2) 

100     

Стиропор, 5цм метар 

(м2) 

90     
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Собна врата 

(90цм х205цм) 

дрвена 

комад 4     

Собна врата 

(80цм х205цм) 

дрвена 

комад 3     

Улазна врата 

(двокрилна) 

140цм х210цм 

ПВЦ 

комад 4     

Врата за 

купатило 

дрвена, 70цм 

х210цм 

комад 1     

Прозор 60цм 

х60цм, дрвени 

комад 1     

Прозор 160цм 

х140цм, дрвени 

комад 3     

Прозор 120цм 

х140цм, ПВЦ 

комад 1     

Прозор 120цм 

х120цм, ПВЦ 

комад 1     

Врата 

балконска 

140цм х210цм 

ПВЦ 

комад 1     

Цев испусна за 

WC шољу 

комад 1     

WC шоља комад 2     

Умиваоник, 

стандардни 

комад 1     

Водокотлић, 

надзидни, 

класични  

комад 2     

Туш кабина, 

правоугаона, 

800цм х1200цм 

х1970цм 

комад 2     

Буржир црево 

ф16мм, од 

3метра 

комад 1     

Кабал RRU 

2х1,5мм2 

метар  

  (м) 

50     

Кабал RRU 

3х1,5мм2 

метар  

  (м) 

70     

Кабал RRU 

3х2,5мм2 

метар  

  (м) 

100     

Кабал RRU 

5х2,5мм2 

метар  

  (м) 

60     

Кабал снопасти 

4х16мм2 

метар  

  (м) 

30     
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Укрсни комад 

за уземљење 

60цм х 60цм 

комад 1     

Дозна 

надградна 

150мм х100мм 

х70мм 

комад 1     

Дозна ф60мм комад 1     

Сонда за 

уземљење, 

Fe/Zn траке 

25мм х 4мм 

комад 1     

Поцинкована 

трака 20мм 

х3мм од 3 

метра 

комад 1     

Антенска 

прикључница 

комад 1     

Телефонска 

прикључница 

уградна 

комад 1     

Монофазна 

прикључница 

надградна 

комад 1     

Монофазна 

прикључница 

уградна 

комад 1     

Трофазна 

прикључница 

уградна 

комад 1     

Прекидачи за 

струју 

наизменични 

комад 1     

Прекидачи за 

струју 

једнополни 

комад 1     

Прекидачи за 

струју серијски 

комад 1     

Спратна табла 

уградна 240s 

комад 1     

Индикатор за 

купатило 

комад 1     

Тастер за 

звонце 

комад 1     

Звонце комад 1     

Ламинат , боја 

храст, 10,5мм 

квадратни 

метар 

(м2) 

17     

Лајсне за 

ламинат 

метар  

  (м) 

18     
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ   

 

1. Услови плаћања 

 

-аванс______% у року: ____________________________ 

 

-други део______% у року:_________________________  

 

-по испостављању рачуна  наручиоцу   ________ дана 

 

 

Рок испоруке добара_______________дана 

 

Гаранција квалитета добара___________________месеци 

 

 

Испорука добара на адреси добављача:   

 

                Да                  или                  Не     

 

 
 

НАПОМЕНЕ: 

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ . 

 

 
 

 

 

У_______________________ 

Дана __________. 2013.године 

 

 

 

 

                          Одговорно лице понуђача:___________________________________ 

                                                                                                 (име и презиме) 

   

                                                            М.П.                       _______________________ 

                                                                                                          (потпис) 

 

 

                                  

 


