
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОНТАЖЕ И
ДЕМОНТАЖЕ НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2020. ГОДИНИ, БРОЈ
ЈН 0002/20

Бр.
поз.
1

Опис услуге
2

Јед.
Мера

3

Кол.
4

Јединична
цена без
ПДВ-а

5

Износ без ПДВ-а или
цена паушалних

обавезника
(4х5)

ПОЖАРЕВАЦ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА
Постављање
самостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 5

Поставњање кочија .
Рад је у партеру.

ком 1

Повезивање светлећих
ланчаница. Рад је у
партеру.

м 100

ТАБАЧКА ЧАРШИЈА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини од
5м

ком 14

ТРГ РАДОМИРА ВУЈОВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини од
5м.

ком 13

УЛ. ЧЕДЕ ВАСОВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 32



КРУЖНИ ТОК – ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање
новогодишњих украса
у улици Ђуре
Ђаковића, из правца
Београда до кружног
тока при уласку у улицу
Чеде Васовића

ком 100

ПАРК ДАВОРИЈАНКЕ ПАУНОВИЋ
Постављање
самостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 6

ГРАДСКИ ПАРК
Постављање и
повезивање на ел.
напајање по 2000м
стринга у крошњама
зимзеленог растиња и
дрвећа. Максимална
висина на којој је
потребно поставити
стрингове је 5м.

пауш пауш

Постављање
самостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 13

УЛ. ДРИНСКА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
3м.

ком 12

УЛ. ВОЈЕ ДУЛИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 25

УЛ. ЛЕЊИНОВА



Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком. 17

УЛ. ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 13

УЛ. КОСОВСКА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 71

УЛ. ЛОЛЕ РИБАРА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
5м.

ком 29

УЛ. СИНЂЕЛИЋЕВА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
5м.

ком 15

УЛ. НЕМАЊИНА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне

ком 18



расвете, на висини до
5м.

УЛ. ТАКОВСКА
Постављање и
повезивање на ел.
Напајање
декоративних лед
новогодишњих украса
на стубове јавне
расвете, на висини до
5м.

ком 8

УЛ. МОШЕ ПИЈАДЕ
Постављање и
повезивање на ел.
Напајање
декоративних лед
новогодишњих украса
на стубове јавне
расвете, на висини до
5м.

ком 30

УЛ. ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
Напајање
декоративних лед
новогодишњих украса
на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 12

СУНЧЕВ ПАРК
Постављање
самостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 10

УЛИЦА СТАРИ КОРЗО
Постављање сајле од
стабла до стабла на
висини од 7м, укупне
дужине од 120м.
Укупно 24 стабала-23
правца.

пауш пауш.

Постављање и
повезивање на ел.
напајање лед елемената
са падајућим светлима.
5-8 елемената са

ком 309



падајућим светлима по
стаблу.

Постављање и
повезивање на ел.
Напајање 500 м
стринга уз стабла и
гране дрвећа, на
висини до 5 метара

пауш пауш

Постављање
сaмостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 5

Постављање и
повезивање на ел.
Напајање
декоративних лед
новогодишњих украса
на стубове јавне
расвете, на висини до
4м.

ком 11

КРУЖНИ ТОК – БУЛЕВАР
Постављање
самостојећих
светлећих елемената.
Рад је у партеру.

ком 3

УЛ. БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА
Постављање и
повезивање на ел.
напајање декоративних
лед новогодишњих
украса на стубове јавне
расвете, на висини до
5м.

ком 19

Преостали различити
мотиви биће
распоређени паушално
и адекватно у складу са
извештајем на терену и
стањем депоа ТОГП.

пауш пауш

УКУПНО ПОЖАРЕВАЦ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
БЕЗ ПДВ-А



ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ – МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

УЛ. ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА
Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком 7

Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
канделабере и њихово
прикључење на
постављене утичнице.

ком 18

УЛ. СТЕВАНА НЕМАЊЕ
Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
канделабере и њихово
прикључење на
постављене утичнице.

ком 15

УЛ. ЈАДРАНСКА
Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
канделабере и њихово
прикључење на
постављене утичнице.

ком 10+20

УЛ. БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА
Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком 27+3

УЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком 21+3

УЛ. ТРУДБЕНИЧКА



Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком. 21

УЛ. КАРАЂОРЂЕВА

Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком 50

ЦЕНТРАЛНИ ПАРК

Постављање
декоративних
новогодишњих украса на
стубове јавне расвете и
њихово прикључење на
постављене утичнице.

ком. 50

СПОРТСКА ХАЛА

Повезивање на ел.
напајање мрежа целом
дужином

пауш
.

250

Украшавање јелке
украсима „звездано
небо“,

ком 7
+Украсне
лампице

ЦЕНТРАЛНИ ПАРК

Украшавање јелке
украсима „звездано
небо“,

ком 7
+Украсне
лампице

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

Украшавање јелке
украсима „звездано
небо“

ком 7
+Украсне
лампице

УКУПНО ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ –
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА БЕЗ ПДВ-А



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

6. УКУПНО ПОЖАРЕВАЦ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
БЕЗ ПДВ-А

7. УКУПНО ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ –
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА БЕЗ ПДВ-А

8. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (6+7)

9. ПДВ

10. УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (8+9)

1. У цену су урачунати сви зависни трошкови

2. Понуда се односи на целокупну набавку

3. Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна

4. Изјава:
Гарантујем да је понуда дата на основу конкурнс докуметнације која је прузета са
Портала јавних набавки

МП                                          Потпис овлашћеног лица:

_______________________

Напомена: Понуђач попуњава образац структуре понуђене цене на начин како је
предиђено обрасцем, на крају је потребан потпис овлашћеног лица понуђача и печат
понуђача.


