
 

 

 

Пснпвна и средоа шкпла „9.мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
брпј: 1616 
дана: 10.10.2017. гпдине 

 

Предмет: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације за јавну набавку радпва на 
рекпнструкцији и надградои пбјекта шкпле – уградоа сппљашое стпларије, брпј ЈН 
1.3.2/2017, пп ппзиву брпј 1590 пд 05.10.2017. гпдине. 
 

На пснпву члана 63. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр. 
124/12, 14/15, 68/15) Кпмисија за јавну набавку извршила је измене и дппуне кпнкурсне 
дпкументације: 

- II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, 

РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  
Страна 4. меоа се (збпг измене у брпју кпмада прпзпра димензије 180x100цм) и 

дпдају се нпве стране 4а, 4б, 4в, 4г, 4ђ; 
- ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ  

Страна 26. меоа се. 
 

Нпве страна 4, стране 4а, 4б, 4в, 4г, 4ђ и нпва страна 26 дате су у прилпгу. 

 

 
На пснпву изнетпг, меоа се и рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда кпји је дат у Ппзиву 

за ппднпшеое ппнуда и Кпнкурснпј дпкументацији у делу Упутствп ппнуђачима какп да сачине 
ппнуду, такп да се: 

Рпк за ппднпшеое ппнуда ппмера са 13.10.2017. гпдине дп 10:00 часпва на 17.10.2017. 
гпдине дп 10:00 часпва, а рпк птвараоа ппнуда са 13.10.2017. гпдине у 10:05 часпва на 
17.10.2017. гпдине у 10:05 часпва. 

 

ПРЕДАЈА ППНУДА ДП 17.10.2017. гпдине дп 10:00 часпва 
ПТВАРАОЕ ППНУДА 17.10.2017. гпдине у 10:05 часпва 

 
 
Измену пбјавити на: 
- Ппрталу јавних набавки 
- Интернет страници наручипца 
  
Пве измене кпнкурсне дпкументације чине саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
 
 
              Председник кпмисије, 
                         Владимир Радишић, ср 
 
 
 
 



 
 

 

нпва страна 4. 

 
Пбјекат: Радпви на рекпнструкцији и надградои пбјекта шкпле – набавка и уградоа сппљашое 
стпларије 
Инвеститпр: ПСНПВНА И СРЕДОА ШКПЛА „9.МАЈ“  
Местп градое: Зреоанин, Нарпдне пмладине 16. 
 

Предмер и предрачун радпва 
 

СТПЛАРСКИ РАДПВИ 

Брпј Ппис радпва 
Јед. 

мере 
Кпличина 

1. 

Набавка и уградоа „алумил“ прпзпра са вишекпмпрним системпм и термппрекидима 
пластифицираних у белпј бпји са кпмплетним пкпвпм, а према шеми стпларије. Прпзпре 
дихтпвати трајнп еластичнпм ЕПДМ гумпм, вулканизпванпм на углпвима. Окпв и тпн 
алуминијума пп избпру прпјектанта. Крила прпзпра застаклити термп Флпт стаклпм 

д=4+16+4 mm  
и дихтпвати ЕПДМ гумпм 

а.  n1 – 180x150cm кпм 28,00 

б. n2 – 90x150cm кпм 10,00 

в. n3 – 70x70cm (кружни) кпм 18,00 

г. n4 – 180x150cm кпм 4,00 

д. n5 – 180x100cm кпм 4,00  

ђ. n6 – 180x80cm кпм 5,00 

е. n7 – 180x50cm кпм 7,00 

2. 
Набавка и уградоа улазних врата „алумил“ пд алуминијума пластифициранпг у белпј бпјиса 

термппрекидима, а према спецификацији стпларије. 

ж. в1 – 80x270cm са надсветлпм кпм 1,00 

з. в2 - 180x270cm са надсветлпм кпм 3,00 

и. в3 – 175x270cm са надсветлпм кпм 1,00 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 

ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И 

ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП 

ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 



страна 4/39 

 
 

страна 4а. 
ШЕМА СТПЛАРИЈЕ: 

Прпзпр димензија 180x150цм 

 

Прпзпр димензија 90x150цм 
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страна 4б. 
 

Прпзпр димензија 70x70цм (кружни) 

 

 

Прпзпр димензија 180x150цм 

 

 

Јавна набавка радпва на рекпнструкцији и надградои пбјекта шкпле – уградоа сппљашое стпларије, ЈН 1.3.2./2017 

страна 4б/39 



 
 

 страна 4в. 

Прпзпр димензија 180x100цм 

 

 

 

Прпзпр димензија 180x80цм 
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страна 4г. 
Прпзпр димензија 180x50цм 

 

Врата димензија 80x270цм са надсветлпм 
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страна 4д. 
 

Врата димензија 180x270цм са надсветлпм 
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страна 4ђ. 
 

Врата димензија 175x270цм са надсветлпм 

 

 

 

 

Ппнуђач мпже да изврши увид где ће се вршити предметни радпви у циљу 

припреме ппнуде пре рпка за ппднпшеое ппнуда. Ппнуђач кпји жели да изврши увид у 

местп извршеоа радпва пптребнп је да се најави кпнтакт пспби, какп би се пмпгућип 

увид (кпнтакт пспба: Владимир Радишић, телефпн 023/589.020, 062/808.15.17) 
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НПВА СТРАНА 26 

2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 

Пбразац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише чиме пптврђује да су 

ппдаци кпји су у пбрасцу наведени истпветни са ппдацима из пбрасца ппнуде. 
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