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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 

14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-138-5/17-IV сачинила 

је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-138/17-IV 

Датум oбјаве Позива  

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 
portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

 

 

21.11.2017.године 

 

21.11.2017.године 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-138-8/17- I 

ДАТУМ 28.11.2017.године 

Врши се измена следећих делова-Прилог број 3 и Прилог број 8 и сада гласе: 
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Прилог 3  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ ДЕКОРИСАЊА УЛИЦА ЗА ПРАЗНИКЕ 

 

Ред.бр. Опис позиције  

МОНТАЖА УКРАСА 

1 Монтажа јелке на тргу са припадајућим елементима са транспортом из 

складишта 

 

• допремање, поправка и монтажа металне конструције јелке сопственим 

превозом понуђача 

• фиксирање склопљене металне конструкције без оштећења подне прекривке 

трга 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поставка затезних сајли 

• потребни су браварски радови, заваривачки, фарбарски и електричарски 

радови  

• израда шеме за расвету јелке  

• додавање затезних сајли због компликованости шеме  

• да се монтира нових 600 м светлећих лед црева 

• монтажа светлећих црева по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

2 Монтажа светлећих украсних фигура у Железничкој улици 

• набавка нових украса 12 ком 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних фигура  

• монтажа светлећих украсних фигурац, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

3 Монтажа светлећих украсних фигура у Главној улици 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 60 ком  

• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• набавка и монтажа носећих сајли које су у лошем стању  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних фигура  
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• монтажа светлећих украсних фигура, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

4 Монтажа светлећих украсних фигура на тргу 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 5ком  

• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних фигура  

• монтажа светлећих украсних фигурац, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

5 Повезивање украса на стубовима на тргу 

• преглед 20 светлећих украсних ланчаница  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих ланчаница  

• прикопчавање на ел.мрежу 

6 Деконзервација и пуштање у рад украса на споменику 

• замена светлећих црева на споменику дужине 300 м новим светлећим лед 

цревима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих црева  

• прикопчавање на ел.мрежу 

7 Деконзервација и пуштање у рад украса на градској кући 

• замена црева на "Градској кући" 300 м  новим светлећим лец цревима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих црева  

• прикопчавање на ел.мрежу 

8 Израда и монтажа броја "2018", 4X1,2м 

• израда шеме  

• израда постоља за светлеће украсно лед црево  

• израда броја "2018" од светлећег украсног црева 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• монтажа боја "2018" на стамбену зграду на тргу 

• прикопчавање на ел.мрежу 

9 Монтажа светлећег украса "медуза" 

• допремање и монтажа светлеће украсне фигуре "медуза"  

• преглед и састављање светлећег украса "медуза"  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за коначни изглед  

• контрола рада светлеће украсне фигуре"медуза"  

• поправка и замена неисправних делова  



         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

4/11 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 
 

• монтажа светлеће украсне фигуре "медуза", по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

10 Монтажа светлећих украсних фигура "пица парче" на стубовима 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 8ком  

• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних фигура  

• монтажа светлећих украсних фигура, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

11 Поправка,замена светлећих елемената на ширем подручју центра града  

• преглед светлећих украсних елемената  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих елемената  

• прикопчавање на ел.мрежу 

12 Замена носеће сајле Ø 10мм, цца 400м 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• замена дотрајале сајле 

 ДЕМОНТАЖА УКРАСА 

1 Демонтажа јелке на тргу са припадајућим елементима са транспортом до 

складишта 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих црева 

• демонтажа металне конструкције 

• одпремање металне конскруције јелке, светлећих црева и припадајућих ел.  

2 Демонтажа светлећих украсних фигура у Железничкој улици 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 

• одпремање светлећих украсних фигура 12ком  

3 Демонтажа светлећих украсних фигура у Главној улици 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 

• одпремање светлећих украсних фигура 60ком  

4 Демонтажа светлећих украсних фигура на тргу 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 
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• одпремање светлећих украсних фигура 5ком  

5 Конзервација украса на стубовима на тргу 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 20 комада 

• конзервација светлећих украсних фигура  

6 Конзервација украса на споменику 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• конзервација 

7 Конзервација и пуштање у рад украса на градској кући 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• конзервација 

8 Демонтажа броја "2018", 4X1,2м 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа броја "2018" 

• одпремање светлећег елемента  

9 Демонтажа светлећег украса "медуза" 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлеће украсне фигуре 

• расклапање 

• одпремање светлећег украса  

10 Демонтажа светлећих украсних фигура "пизза парче" на стубовима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлеће украсне фигуре 

• расклапање 

• одпремање светлећих украсних фигура "пизза парче"  

11 Раскопчавање са мреже светлећих елемената на ширем подручју центра града  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

 

НАПОМЕНА: Потребно је да понуђач располаже возилом које има  корпу са 

руковаоцем и да је дохват корпе минимум 25 метара 

 
Понуђач је обавезан да, пре подношења понуде, изврши обилазак локације која је предмет 

декорације за празнике, како би се упознао са укупним обимом посла. Обилазак локације ради 

подношења понуда биће евидентиран од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку 

локације (ПРИЛОГ 13).  
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Неопходно је да Понуђачи који су заинтересовани за обилазак терена упуте писани захтев 

Наручиоцу на адресу: ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН бр.12 

или  електронски на: jnbruma@ruma.rs, како би Наручилац дефинисао датум и време обиласка 

објекта као и лице задужено од стране Наручиоца да изврши обилазак. Захтев је потребно 

поднети у периоду од објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

а најкасније 2 дана пре истека рока за подношење понуда. 

Приликом доласка на обилазак локације обавезно донети списак овлашћених лица понуђача 

(са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата и адресом становања). Понуда 

која не садржи потврду о обиласку локација, оверену и  потписану од стране представника 

наручиоца, биће одбијена  као неприхватљива. 
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Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

УСЛУГЕ ДЕКОРИСАЊА УЛИЦА ЗА ПРАЗНИКЕ 

Ред.бр. Опис позиције  

 

Вредност 

без 

ПДВ-а 

Вредност 

са 

ПДВ-ом 

1 2 
 

3 4 

  А) МОНТАЖА УКРАСА 

1 Монтажа јелке на тргу са припадајућим елементима са 

транспортом из складишта 

 

• допремање, поправка и монтажа металне 

конструције јелке сопственим превозом понуђача 

• фиксирање склопљене металне конструкције без 

оштећења подне прекривке трга 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поставка затезних сајли 

• потребни су браварски радови, заваривачки, 

фарбарски и електричарски радови  

• израда шеме за расвету јелке  

• додавање затезних сајли због компликованости 

шеме  

• да се монтира нових 600 м светлећих лед црева 

• монтажа светлећих црева по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

2 Монтажа светлећих украсних фигура у Железничкој 

улици 

• набавка нових украса 12 ком 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних 

фигура  

• монтажа светлећих украсних фигурац, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

3 Монтажа светлећих украсних фигура у Главној улици 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 

60 ком  
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• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• набавка и монтажа носећих сајли које су у лошем 

стању  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних 

фигура  

• монтажа светлећих украсних фигура, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

4 Монтажа светлећих украсних фигура на тргу 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 

5ком  

• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних 

фигура  

• монтажа светлећих украсних фигурац, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

5 Повезивање украса на стубовима на тргу 

• преглед 20 светлећих украсних ланчаница  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих 

ланчаница  

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

6 Деконзервација и пуштање у рад украса на споменику 

• замена светлећих црева на споменику дужине 300 м 

новим светлећим лед цревима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих црева  

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

7 Деконзервација и пуштање у рад украса на градској 

кући 

• замена црева на "Градској кући" 300 м  новим 

светлећим лец цревима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих црева  

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

8 Израда и монтажа броја "2018", 4X1,2м 

• израда шеме  
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• израда постоља за светлеће украсно лед црево  

• израда броја "2018" од светлећег украсног црева 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• монтажа боја "2018" на стамбену зграду на тргу 

• прикопчавање на ел.мрежу 

9 Монтажа светлећег украса "медуза" 

• допремање и монтажа светлеће украсне фигуре 

"медуза"  

• преглед и састављање светлећег украса "медуза"  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за коначни изглед  

• контрола рада светлеће украсне фигуре"медуза"  

• поправка и замена неисправних делова  

• монтажа светлеће украсне фигуре "медуза", по 

шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

10 Монтажа светлећих украсних фигура "пица парче" на 

стубовима 

• допремање и монтажа светлећих украсних фигура 

8ком  

• преглед и поправка светлећих украсних фигура  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• преглед и дорада носећих сајли  

• израда шеме за распоред украшавања  

• контрола рада светлећих украсних фигура  

• поправка и замена неисправних светлећих украсних 

фигура  

• монтажа светлећих украсних фигура, по шеми 

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

11 Поправка,замена светлећих елемената на ширем 

подручју центра града  

• преглед светлећих украсних елемената  

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• поправка и замена неисправних светлећих 

елемената  

• прикопчавање на ел.мрежу 

  

12 Замена носеће сајле Ø 10мм, цца 400м 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• замена дотрајале сајле 

  

  

УКУПНО УСЛУГЕ МОНТАЖЕ УКРАСА: 

  

  

Б) ДЕМОНТАЖА УКРАСА 
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1 Демонтажа јелке на тргу са припадајућим елементима 

са транспортом до складишта 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих црева 

• демонтажа металне конструкције 

• одпремање металне конскруције јелке, светлећих 

црева и припадајућих ел.  

  

2 Демонтажа светлећих украсних фигура у Железничкој 

улици 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 

• одпремање светлећих украсних фигура 12ком  

  

3 Демонтажа светлећих украсних фигура у Главној 

улици 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 

• одпремање светлећих украсних фигура 60ком  

  

4 Демонтажа светлећих украсних фигура на тргу 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлећих украсних фигура 

• одпремање светлећих украсних фигура 5ком  

  

5 Конзервација украса на стубовима на тргу 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 20 комада 

• конзервација светлећих украсних фигура 

  

6 Конзервација украса на споменику 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• конзервација 

  

7 Конзервација и пуштање у рад украса на градској кући 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• конзервација 

  

8 Демонтажа броја "2018", 2X1м 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини 

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа броја "2018" 
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• одпремање светлег елемента  

9 Демонтажа светлећег украса "медуза" 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлеће украсне фигуре 

• расклапање 

• одпремање светлећег украса  

  

10 Демонтажа светлећих украсних фигура "пизза парче" 

на стубовима 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини 

• раскопчавање са ел.мреже 

• демонтажа светлеће украсне фигуре 

• расклапање 

• одпремање светлећих украсних фигура "пизза 

парче"  

  

11 Раскопчавање са мреже светлећих елемената на ширем 

подручју центра града (цца100ком) 

• ангажовање камиона "корпе" за радове на висини  

• раскопчавање са ел.мреже 

  

  

УКУПНО УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ УКРАСА: 

  

  

УКУПНО УСЛУГЕ ДЕКОРИСАЊА А+Б: 

(УСЛУГЕ МОНТАЖЕ+УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ)  

 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи цена без ПДВ-а; 

- у колони 6. уписати колико износи цена са ПДВ-ом; 

МЕСТО:______________  

                                                                                                                       ПОНУЂАЧ  

  ____________________________М.П. 

ДАТУМ:_______________2017.г.  

 


