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ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда 

 

 

У току је извођење радова на реконструкцији и адаптацији обданишта у Рудом. 

С обзиром да су се појавили нови радови, а сходно члану 24. став 1. тачка б) 

Закона о јавним набавкама, потребно је спровести преговарачки поступак без објаве 

обавјештења о набавци. 

У име Општине Рудо (“уговорни орган”) позивамо Вас да доставите понуду. 

У прилогу је дат образац за цијену понуде (предмјер и  предрачун радова), који 

је потребно попунити и извести цијену понуде. 

Уз понуду доставити доказ да понуђач има право на обављање професионалне 

дјелатности, која је предмет овог поступка и/или да је регистрован у релевантним 

професионалним или трговачким регистрима, што се доказује копијом Рјешења о 

упису у одговарајући регистар или код надлежног општинског органа. 

Рок за достављање понуде је 26.09.2018. године до 10.45 часова, на адресу: 

Општина Рудо, ул.Ђ.Д.Д Михаиловића 41, 73260 Рудо. Преговарање о понуди ће се 

одржати у 11.00 часова. 

 

С' поштовањем 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

       Рато Рајак, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача: ___________________ 

Број понуде:_______________________ 

 

 

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН 

радова на реконструкцији и адаптације обданишта у Рудом 

 

Р. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мјере 
Количина 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вриједност без 

ПДВ-а 

 

I Радови на вањској браварији 

1.1 

Пажљива демонтажа балконских 

једнокрилних врата у остави за 

пелет. Демонтирана врата 

склопити,утоварити и одложити 

на мјесто које одреди инвеститор. 

Обрачун по комаду демонтираних 

врата. 

    

Врата дим.70 x 205 cm ком 1   

1.2 

Набавка, транспорт и уградња 

металног прозора дим.80 x 80 cm 

са испуном од армираног стакла. 

Обрачун по комаду. 

ком 1   

1.3. 

Пажљива демонтажа улазних 

двокрилних  врата (главни улаз у 

објекат и излаз у двориште са 

горње стране). Демонтирана врата 

поновно монтирати на другу 

позицију. Обрачун по комаду 

демонтираних и постављених  

врата. 

ком 2   

1.4. 

Пажљива демонтажа ПВЦ 

балконских једнокрилних врата 

између кухиње и котловнице 

димензија 127 x227 цм..Обрачун 

по комаду демонтираних врата. 

ком 1   

1.5. 

 

Упасивање вањске ПВЦ браварије 

 

Паушално   

1.6. 

Пажљива демонтажа вањских 

ПВЦ балконских једнокрилних 

врата техничког улаза димензија 

127 x 227 која се отварају унутра. 

Демонтирана врата склопити, 

утоварити и одложити на мјесто 

ком 1   



које одреди инвеститор..Обрачун 

по комаду демонтираних врата. 

1.7. 

Набавка,транспорт и постављање 

балконских ПВЦ врата димензија 

127 x 227 која се отварају према 

вани. Обрачун по комаду 

постављених врата  

ком 1   

 

II Унутрашња столарија 

2.1 

Набавка, транспорт и постављање 

металних једнокрилних 

противпожарних врата према 

захтјеву ППЗ-а (90 минута) која 

морају имати атест са плочицом а 

која се постављају између кухиње 

и играонице.Димензија врата 110 

x 205 cm. Обрачун по комаду 

постављених врата 

ком 1   

 

2.2 

Набавка, транспорт и постављање 

металних двокрилних  

противпожарних врата са 

металном испуном према захтјеву 

ППЗ-а а која се постављају између 

котловнице и оставе за 

пелет.Димензија врата 150 cm 

стим да је једно крило ширине 70 

а друго 80 cm. Обрачун по комаду 

постављених врата 

ком 1   

2.3. 

Набавка,транспорт и постављане 

унутрашњих пуних 

дуплошперованих једнокрилних 

врата димензија 90 x 205cm. 

Обрачун по комаду. 

ком 5   

2.4. 

Набавка,транспорт и постављане 

унутрашњих пуних 

дуплошперованих једнокрилних 

врата димензија 70 x 205cm. 

Обрачун по комаду 

ком 5   

2.5. 

Набавка,транспорт и постављање 

двокрилних пуних 

дуплошперованих врата са 

уграђеним успоривачем и 

заштитом од повреда 

прстију.Димензије врата су 150 x 

205cm. Обрачун по комаду. 

ком 4   

 

III Радови на фасадној браварији 

3.1. Демонтажа поломљених стакала 

на фасадној браварији.Обрачун по 

m
2
 демонтираног стакла. 

m
2 

5   



3.2. 

Набавка,транспорт и постављање 

новог стакла на фасадној 

браварији. Дебљина стакла је 4 

mm. Обрачун по m
2
 постављеног 

стакла. 

m
2
 5   

3.3. 

Замјена оштећених и 

комплетирабње постојећих окова 

на фасадној браварији.На 

улазним, економским и вратима 

од котловнице постављају се 

окови са шилдовима, бравом и 

улошком док се на осталим 

прозорима и вратима мијењају 

недостајући окови као што су 

ручке, прихватници, механизми и  

сл. 

ком    

Улазна врата,економски улаз и 

улаз у котловницу 
Комплет 4   

Остали прозори и врата Ком. 15   

 

3.4. 

Набавка материјала 

(стиропор,љепило,мрежица) и 

постављање фасадне облоге изнад 

надпрозорника и надвратника дуж 

цијелог објекта и бојење истог 

водоодбојном паропропусном 

фасадном бојом у тону постојеће 

фасаде. 

Обрачун по m
2 

 

 

 

 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

36,80 

  

3.5. 

Набавка,транспорт и постављање 

ПВЦ прозорских клупица ширине 

20 cm.Обрачун по mI . 

mI 17   

3.6. 

Поправка дворишне ограде око 

објекта на мјестима гдје је иста 

оштећена (замјена оштећених 

бетонских капа и поломљене 

фасадне опеке као и израда и 

постављање једног поља металне 

ограде који недостаје). 

Паушално   

3.7. 

Израда приступне рампе за 

инвалидна лица од армираног 

бетона МБ 30.Са десне  стране 

рампе (гледано са вана) поставити 

металну ограду дужине 2 метра са 

два стуба и два рукохвата од 

металне цијеви О 50 mm на 

висинама прописаним 

стандардима за инвалидна лица. 

Ограду премазати заштитном 

бојом и обојити у два премаза у 

тону као и осталу ограду. 

    



Армирани бетон m
3 

0,5   

Метална ограда mI 2   

3.8. 

Ископ каналског рова и набавка и 

постављање поцинчане траке за 

уземљење громобранске 

инсталације на објекту.Обрачун 

по mI ископаног рова и  

постављене тракеса осталим 

припадајућим материјалом 

    

Ископ рова mI 60   

Поцинчана трака mI 150   

3.9. 

Израда окапница од поцинчаног 

лима бојеног по фасадној цигли 

Р.Ш-20 

ком 80   

 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А: 
 

 

ПДВ: 
 

 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ: 
 

 

 

 

 

Потпис и печат понуђача 

 

____________________________ 

 

  


