
 
Школа за музичке таленте 
Ћуприја 
Ул. Милице Ценић бб 
 
Деловодни број : 01-2101 
Датум:  16.10.2020. године 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
НАБАВКА РАДОВА- Замeна столарије на делу зграде школе са домом 

(у главном холу и у делу објекта за административно особље – канцеларије бр.9.,10. и 11.) 
 
Поштовани, 
 
Молимо да нам доставите понуду за набавку радова- Замeна столарије на делу зграде школе 
са домом за потребе наручиоца Школа за музичке таленте у Ћуприји. Понуда треба да 
обухвата следеће позиције радова: 
 

Ред. 
бр. 

Детаљан опис позиција радова 
Јед. 

мере 

Количина 

А 

 1 

Набавка и монтажа прозора димензија 
266/210 од ПВЦ профила (петокоморног) са 
термопан стаклом 4+16+4. У цену урачунати 
рад и материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 4 

2 

Набавка и монтажа прозора димензија 
166/240 од ПВЦ профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом 4+16+4.  У цену урачунати 
рад и материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 3 

3 

Набавка и монтажа прозора димензија 
560/240 од ПВЦ профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом 4+16+4.  У цену урачунати 
рад и материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 5 

4 

Набавка и монтажа улазног ветробрана који 
се састоји од : 
-врата-крило 2х80/300 са термопан стаклом 
4+16+4 комада 2,  
-фиксни отвор 70/300 са са термопан стаклом 
4+16+4 комада 4,  
-фиксни пррозори 130/240 са термопан комад 1 



стаклом 4+16+4 комада 4. 
Профил алуминијумски. У цену урачунати рад 
и материјал за финалну монтажу. 
 
 

5. 

Набавка и монтажа светларника димензија 
166/240 ПВЦ профила (петокоморног) са 
термопан стаклом 4+16+4. У цену урачунати 
рад и материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 2 

6. 

Набавка и монтажа улазног ветробрана који 
се састоји од : 
-врата-крило 2х80/300 са термопан стаклом 
4+16+4 комада 2,  
-фиксни отвор 70/300 са са термопан стаклом 
4+16+4 комада 2,  
-фиксни пррозори 130/240 са термопан 
стаклом 4+16+4 комада 1. 
Профил алуминијумски. У цену урачунати рад 
и материјал за финалну монтажу. 
 
 комад 1 

7. 

Набавка и монтажа светларника димензија 
125/160 ПВЦ профила (петокоморног) са 
термопан стаклом 4+16+4. У цену урачунати 
рад и материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 10 

8. 

Набавка и монтажа улазног ветробрана који 
се састоји од : 
-врата-крило 2х80/300 са термопан стаклом 
4+16+4 комада 1,  
-фиксни отвор 270/240 са са термопан стаклом 
4+16+4 комада 1,  
-фиксни пррозори 100/300 са термопан 
стаклом 4+16+4 комада 1. 
Профил алуминијумски. У цену урачунати рад 
и материјал за финалну монтажу. 
 
 комад 1 

9. 

Набавка и монтажа прозора димензија 530/80 
од ПВЦ профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом У цену урачунати рад и 
материјал за финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа постојећих 
прозора са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка шпалетни од 
евентуалног оштећења приликом демонтаже. комад 1 



 
Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са 
одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или 
прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити 
пажљиво, стручно и са првокласном израдом. 
Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде 
додељен уговор дужан да исте и достави.  
Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима., 
организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене 
јединичне цене. 
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 
обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем 
уговора. 
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од 
уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити 
Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико 
Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама. 
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова 
радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од 
утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција 
вишкова радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, 
извођење вишкови радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова 
Извођач радова ће извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз 
сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о коначном обрачуну 
вредности изведених радова.      
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач 
у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 
Услови и начин плаћања:  
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12). 
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Рок за завршетак радова:  
Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 23 (двадесеттри) календарских дана 
рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен 
са приложеним динамичким планом реализације.  
Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације предмета 
јавне набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови извођења радова по 
врстама и позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року извођења радова. 
  
Место извођења радова: 
Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, Ћуприја. 
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 
 
Понуде (на обрасцу датом у прилогу Позива за подношење понуда) доставити на електронску адресу: 
sekretar@talenti.edu.rs најкасније до 22.10.2020.године до 12:00 сати. 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од истека рока за достављање понуда. 
 

mailto:sekretar@talenti.edu.rs


Наручилац ће са изабраним понуђачем склопити уговор о извођењу радова на Замeни 
столарије на делу зграде школе са домом. 
 
Изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу достави: 

-  Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном 
року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без 
ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока. 
Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или 
неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.  

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

                                                                                                                     Мирјана Паунковић,  
                                                                                                                   069/611725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог: 1                                        
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку радова- Замeна столарије на 
делу зграде школе са домом  за потребе Школе за музичке таленте у Ћуприји 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
На основу позива за подношење понуда за извођење радова на Замeни столарије на делу 
зграде школе са домом,  за потребе Школе за музичке таленте у Ћуприји, спремни смо да 
понудимо извођење предметних радова у свему према предмеру у Позиву за подношење 
понуда за износ од: 
 

Ред. 
бр. 

Детаљан опис позиција радова 
Јед. 

Мере 

Количина 
Јединична 
цена (РСД 
без ПДВ-а) 

Цена (РСД без 
ПДВ-а) 

А Б А х Б 

 1 

Набавка и монтажа прозора 
димензија 266/210 од ПВЦ 
профила (петокоморног) са 
термопан стаклом 4+16+4. У цену 
урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице 
и саолбанака са спољне стране. 
Демонтажа постојећих прозора 
са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. комад 4   

2. 
 
Набавка и монтажа прозора комад 3   



димензија 166/240 од ПВЦ 
профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом 4+16+4.  У 
цену урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице 
и саолбанака са спољне стране. 
Демонтажа постојећих прозора 
са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. 

3. 

Набавка и монтажа прозора 
димензија 560/240 од ПВЦ 
профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом 4+16+4.  У 
цену урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице 
и саолбанака са спољне стране. 
Демонтажа постојећих прозора 
са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. комад 5   

4. 

Набавка и монтажа улазног 
ветробрана који се састоји од : 
-врата-крило 2х80/300 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
2,  
-фиксни отвор 70/300 са са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
4,  
-фиксни пррозори 130/240 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
4. 
Профил алуминијумски. У цену 
урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу. 
 
 комад 1   

5. 

Набавка и монтажа светларника 
димензија 166/240 ПВЦ профила 
(петокоморног) са термопан 
стаклом 4+16+4. У цену урачунати 
рад и материјал за финалну 
монтажу, са постављањем 
прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа 
постојећих прозора са 
складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. комад 2    

6. 
Набавка и монтажа улазног 
ветробрана који се састоји од : комад 1   



-врата-крило 2х80/300 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
2,  
-фиксни отвор 70/300 са са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
2,  
-фиксни пррозори 130/240 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
1. 
Профил алуминијумски. У цену 
урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу. 
 

7. 

Набавка и монтажа светларника 
димензија 125/160 ПВЦ профила 
(петокоморног) са термопан 
стаклом 4+16+4. У цену урачунати 
рад и материјал за финалну 
монтажу, са постављањем 
прозорске клупице и саолбанака 
са спољне стране. Демонтажа 
постојећих прозора са 
складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. комад 10   

   8. 

Набавка и монтажа улазног 
ветробрана који се састоји од : 
-врата-крило 2х80/300 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
1,  
-фиксни отвор 270/240 са са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
1,  
-фиксни пррозори 100/300 са 
термопан стаклом 4+16+4 комада 
1. 
Профил алуминијумски. У цену 
урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу. 
 
 комад 1   

9. 

Набавка и монтажа прозора 
димензија 530/80 од ПВЦ 
профила (петокоморног) са 
термпоран стаклом 4+16+4.   У 
цену урачунати рад и материјал за 
финалну монтажу, са 
постављањем прозорске клупице 
и саолбанака са спољне стране. 
Демонтажа постојећих прозора 
са складиштењем на место које 
одреди инвеститор и поправка 
шпалетни од евентуалног 
оштећења приликом демонтаже. комад 1   

 

 



 

 

 
Укупна вредност понуде 
у динарима без ПДВ-а 

 

ПДВ   

 
Укупна вредност понуде 
у динарима са ПДВ-ом 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рок за завршетак радова                                                                                                                                                                                                          
(не може да буде дужи од 23 календарских 
дана рачунајући од дана увођења извођача у 
посао) 

 
__________ дана 

Рок плаћања 
(не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 
45 дана од дана пријема фактуре) 

 
__________ дана 

Гарантни рок за изведене радове 
(не може бити краћи од две године 
рачунајући од дана комисијске примопредаје 
објекта/радова) 

  

Рок за отклањање грешака __________ дана 

Рок важења понуде  
(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

 
 
Место:_____________                                                                       Понуђач: 
 
Датум:_____________            М.П.                             ____________________________                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог: 2  
 
 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Извођења радова: Замeна столарије на делу зграде школе са домом 
у Школи за музичке таленте ул. Милице Ценић бб, Ћуприја 

 
 

Ред 
бро
ј  

ОПИС ВРСТЕ 
РАДОВА -

ПОЗИЦИЈЕ 
РАДОВА 

Трајање 
радова 

по 
врстама 
радова-

позиција
ма  

(дана) 

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

1.месец   

I II III IV         

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

 
 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         
 

 

 
 
 

 
Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације радова који су 
предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


