
 

Број: 191/3 

Датум: 03.03.2023.год. 

 

ППррееддммеетт::  ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  ППООННУУДДЕЕ  ЗЗАА  ННААББААВВККУУ  
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ 

 

 

 Поштовани, 

 

 Молимо Вас да нам на обрасцу 1 из прилога овог захтева доставите понуду за набавку 
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ, за потребе 

Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин. 

 
НАПОМЕНА: Понуда са авансним плаћањем се неће узимати у обзир. 

 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана. 

Рок плаћања не сме бити краћи од 45 дана. 

Обавезе понуђача, обавезе наручиоца, начин и услови плаћања као и остале одредбе биће 

дефинисане закљученим уговором. 

Рок за достављање понуде 09.03.2023. године до 10:00h. 

 

Понуда се може доставити и елекотронски на адресу javnenabavke@sportskiobjekti.com 

         

Упутство за попуњавање обрасца понуде: 

 

Попунити податке понуђача (Назив понуђача, овлашћено лице понуђаћа, адреса, ПИБ и 

матични број и број текућег рачуна). 

У колони II табеле - „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи цена без ПДВ- a, за 

извођење радова и потребан материјал. 

У колони III табеле -„Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи цена са ПДВ-ом, 

за извођење радова и потребан материјал. 

Навести рок извршења радова и  рок важења понуде . 

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а то навести у напомени. 

Навести датум, потписати и оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

        Службеник за јавне набавке 

              

       __________________________________ 

         Никола Торбица 

 

 

mailto:javnenabavke@sportskiobjekti.com


Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуђач:  __________________________________________________ 

Овлашћено лице понуђача: __________________________________________ 

Адреса понуђача: __________________________________________________ 

ПИБ:  __________________________________________________ 

Матични број: __________________________________________________ 

Број текућег рачуна: ____________________________________________ 

 

 

Предмет набавке  

 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

I II III 
1.УРАДИТИ ПРЕГРАДНИ ЗИД (ГИПСАНЕ ПЛОЧЕ дебљина 12,5 м) 

   Димнезије зида који се ради су: 6,20 м х 3,50 м =21,7 м2 х 2 = 43,4 м2 

   Одговарајуће подконструкције ЦУ и УВ зид дебљине који се ради 

треба да буде 10   

   цм  

-Бандажирати спојеве гипсаних плоча, глетовати спојеве и 

преглетовати комплетну површину само са унутрашње стране будуће 

канцеларије. Глетовање само са унутрашње стране 21,7 м2 

  

2.КРЕЧЕЊЕ 

-плафон тоалета дим. 1,50 х 6,40 = 9,6 м2 

-кречење унутрашње стране новог гимпсаног зида 6,20 х 3,50 = 21,7 м2 

-кречечње зидних облога добијене канцеларије –претходно глетовати 

плафон – 33 м2 и исти окречити. Укупно глетовање и кречење по 33 

м2 

-кречење зидова добијене канцеларије без глетовања – 20 м2 

(унутрашњост нове канцеларије) 

  

3.ИЗБИЈАЊЕ ЗИДА (ОТВОР) СА ИЗЛАСКОМ У ХОДНИК ХАЛЕ 

врата уградити са десне стране просторије: уградња врата (постоје 

врата) дим. 1,10 х 2,55 – 1 комад са заршном обрадом ивица 

  

4.У тоалету УГРАДИТИ НИСКОМОНТАЖНУ СЛАВИНУ – 

једноручна ком – 1 

   Уградња комплет моно блока (вц  шоља + водокотлић) 

  

5.ОДВОЗ ШУТА СА ГРАДИЛИШТА   

 

Укупно:   

 

Рок извршења радова:  ___________________________ 

Рок важења понуде:   ___________________________ 

 

 

Напомена:__________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Датум:__________     МП    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

         _______________________________ 

 

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити 


