
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 2987/2020 
Датум: 07.12.2020. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 2979/2020 од 07.12.2020. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка радова – санација оштећених подрумских просторија 
Подаци о наручиоцу: 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: набавка радова, санација oштећених подрумских просторија 
 

Рок за достављање понуда 11.12.2020. године до 12 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја, или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за доделу уговора Цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније до 14.12.2020. године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Циљ спровођења поступка набавке: закључење уговора. 
Рок плаћања: у року од 45 дана од дана достављања фактуре. 
Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до 
коначне реализације уговора. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
РАДОВА - САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНИХ ПОДРУМСКИХ ПРОСТОРИЈА", или на мејл milan.krstic@dus.rs.  
На полеђини коверте написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
Рок за подношење понуда је 11.12.2020. године до 12 часова. 

 
 

Стручни сарадник за јавне набавке 
Милан Крстић 

 
 
       

 
 
 
 
 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНИХ ПОДРУМСКИХ ПРОСТОРИЈА за потребе Дома 
ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 

Редни 
број Предмет Јединица 

мере Кол. 

Цена 
јединице 
мере без 

ПДВ 

Цена 
јединице 
мере са 

ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.  

Изолатерски радови: 
Израда 
хидроизолационог 
премаза преко 
постојећих подова 
остава, рачунског 
центра и радионице, 
двокомпонентним 
полимерним 
материјалом типа 
Цересит ЦЛ 50 или 
одговарајућим. 
Бетонску подлогу 
припремити да буде 
чиста, одмашћена и 
без пукотина. Масу за 
премазивање 
припремити мешањем 
течне и прашкасте 
компоненте. Након 
сазревања, четком 
нанети слој 
равномерно преко 
целе површине. Након 
пола сата нанети 
други слој. Након 1,5 
сата након наношења 
другог слоја, 
површина је спремна 
на облагање. У цену 
урачунати и набавку 

m2 49,09     



свих материјала 
потребних за 
извршење радова. 
Обрачун по m2 

обрађене површине. 

2.  

Керамичарски 
радови 1 
Постављање подне 
керамике од техничког 
гранита на лепак у 
оставама, радионици 
и рачунском центру. 
Боју и димензије 
усагласити са 
постојећом керамиком 
по ибору надзорног 
органа. Гранитну 
керамику I класе 
лепити лепком у слогу 
по избору пројектанта. 
Подлогу претходно 
припремити и 
полагање извести 
равно. Постављене 
плочице фуговати и 
под очистити 
пиљевином. У цену 
урачунати и набавку 
керамике и свих 
осталих материјала 
потребних  за 
извршење радова. 
Обрачун по m2 пода. 

m2 49,09     

3.  

Керамичарски 
радови 2 
Постављање сокле од 
гранитне керамике од 
техничког гранита, 
висине 15цм у 
оставама, рачунском 
центру и радионици. 
Гранитну керамику 
поставити на 
грађевински лепак у 
слогу по избору 
пројектанта. Подлогу 
претходно припремити 
и испрскати 
цементним млеком. 
Полагање извести 
равно. Постављене 
плочице фуговати и 
соклу очистити. У цену 
урачунати и набавку 
керамике и свих 
осталих материјала 
потребних за 
извршење радова. 
Обрачун по m2 сокле. 

m 52,24     

4.  Молерски радови 1 m2 92,00     



Бојење зидова и 
плафона 
полудисперзивним 
бојама. Бојити 
полудисперзивном 
бојом плафон 
ходника, плафон и 
зидове предпростора, 
плафон мокрог чвора 
и плафон клуба 
учеика. Бојити бојом 
први пут. Исправити 
тонираним 
дисперзионим китом. 
Бојити 
полудисперзивном 
бојом други и трећи 
пут. Боја и тон по 
избору пројектанта. 
Обрачун по m2 
обојене површине. 

5.  

Молерски радови 2 
Обрада унутрашњих 
зидова магацина, 
рачунског центра, 
просторије за 
рекреацију, 
радионице, ходника, 
клуба ученика, 
вешернице и 
перионице зарибаним 
једнокомпонентним 
полиакрилним 
материјалом – 
племенитим 
пластичним малтером 
за декоративну 
обраду фасадних и 
унутрашњих зидова, 
типа Акрилпласт. 
Подлога мора бити 
чврста, стабилна и без 
масних мрља. Зидне 
површине прећи 
шмирглом и опајати. 
На претходно 
навлажену подлогу 
металном глетелицом 
нанети пропремљен 
материјал, дебљине 
слоја око 3мм. 
Неколико минута 
након наношења 
структуру извући 
зарибавањем гуменом 
глет хоблом, дрвеном 
дашчицом или 
комадом стиропора. 
Након уградње зидове 
штитити најмање 24 

m2 558,54     



часа. Пре почетка 
наношења у сарадњи 
са пројектантом и 
инвеститором 
одредити боју и 
урадити пробне 
узорке. Обрачун по m2 
обрађене површине. 

Укупно   

 
 
Услови и начин плаћања:  у року од ____________ дана од дана достављања фактуре. 
 
Гарантни рок на изведене радове: __________ месеци од дана пријема радова. 
 
Рок за извршење уговора: _____________ дана од дана закључења уговора.  
 
Радови се врше се на адреси Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза 
Милоша бб. 
 
 
 
 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 


