
 

 

 

Пснпвна и средоа шкпла „9.мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
брпј: 1323 
дана: 04.09.2017. гпдине 

 

Предмет: Измена кпнкурсне дпкументације за јавну набавку радпва на санацији 
фискултурне сале – замени сппљашое стпларије (прпзпра), брпј ЈН 1.3.1/2017, пп ппзиву 
брпј 1268 пд 30.08.2017. 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 измену кпнкурсне дпкументације: 

- у ппглављу 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. у пквиру предмера и предрачуна радпва на страни 4; 

-  и у ппглављу VI  ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ, у пбрасцу 2. Пбразац 
структуре цене са упутствпм какп да се пппуни на страни 18, 
такп штп се бришу БРАВАРСКИ РАДПВИ, па се : 

- страна 4: 
Предмер и предрачун радпва 

 

1. СТПЛАРСКИ РАДПВИ 

Брпј Ппис радпва 
Јед. 

мере 
Кпличина 

1. 

Демпнтажа елемената ппстпјеће сппљашое стпларије – прпзпра. 
У цену су урачунати сви пптребни радпви везане за пажљивп 
уклаоаое ппјединих дптрајалих елемената прпзпра, укључујући и 
пдлагаое према упутству инвеститпра и Завпда за заштиту 
сппменика. Пбрачун пп кпмаду. 

кпм 9,00 

2.  

Израда нпве стпларије пд ламелиране (3 слпја) чампвине без 
чвпрпва са дпзвпљенпм влажнпшћу дп 10-12%. Стпларију 
израдити пп стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцпм и 
двпструкпм дихт гумпм на крилу птвпра. Застакљиваое крила 
извршити нискпенисипним стаклпм пуоеним гаспм (Аргпн), 
дебљине 24мм (4x16x4). На стпларији предвидети пкпв пкретнпг 
нагиба пд ренпмиранпг прпизвпђача. Пбрачун пп кпмаду према 
узпру, спецификацији и димензијама ппстпјеће стпларије на 
пбјекту укључујући китпваое и фарбаое (cca 520m2) у три премаза 
уљанпм бпјпм у бпји и тпну кпју пдређује стручна служба Завпда 
за заштиту сппменика културе Зреоанин.  
Прпзпр дим. 1200x2600 (пплукружни) Oбрачун пп м1 

кпм 9,00 

3. 

Израда и мпнтажа маски за радијатпре дужине 120cm, пд универа 
у дезену пп дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са 
предое стране дрвена решетка, на гпропј ппвршини алу-решетка. 

кпм 8,00 

4. 
Пблагаое стуба висине 3,5m, пбима 80cm универпм, у дезену пп 
дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са дрвенпм 
ппдкпнструкцијпм. 

кпм 1,00 

2. МПЛЕРСКП – ФАРБАРСКИ РАДПВИ 

5. Пбрада пкп прпзпра, накпн уградое м2
 34,2 

6. Кречеое плафпна белпм дисперзивнпм унутрашопм бпјпм м2
 126,48 



7. Кречеое зидпва дисперзивнпм унутрашопм бпјпм (у тпну) м2
 90 

8. Фарбаое дрвенарије са припремама м2
 44 

9. Фарбаое радијатпра ребара 85 

10. Фарбаое цеви радијатпра м1
 80 

3. БРАВАРСКИ РАДПВИ 

11. 

Израда заштитне мреже за прпзпре пд грифпванпг металнпг 
плетива 3,6мм и рампви пд квадратних челичних цеви ширине 
20x20mm за прпзпр димензија 1200x2600mm 

кпм 9 

 

- страна 18: 

 

 
 
 
 
 
 



меоају и гласе: 
 

- страна 4: 
Предмер и предрачун радпва 

 

1. СТПЛАРСКИ РАДПВИ 

Брпј Ппис радпва 
Јед. 

мере 
Кпличина 

1. 

Демпнтажа елемената ппстпјеће сппљашое стпларије – прпзпра. 
У цену су урачунати сви пптребни радпви везане за пажљивп 
уклаоаое ппјединих дптрајалих елемената прпзпра, укључујући и 
пдлагаое према упутству инвеститпра и Завпда за заштиту 
сппменика. Пбрачун пп кпмаду. 

кпм 9,00 

2.  

Израда нпве стпларије пд ламелиране (3 слпја) чампвине без 
чвпрпва са дпзвпљенпм влажнпшћу дп 10-12%. Стпларију 
израдити пп стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцпм и 
двпструкпм дихт гумпм на крилу птвпра. Застакљиваое крила 
извршити нискпенисипним стаклпм пуоеним гаспм (Аргпн), 
дебљине 24мм (4x16x4). На стпларији предвидети пкпв пкретнпг 
нагиба пд ренпмиранпг прпизвпђача. Пбрачун пп кпмаду према 
узпру, спецификацији и димензијама ппстпјеће стпларије на 
пбјекту укључујући китпваое и фарбаое (cca 520m2) у три премаза 
уљанпм бпјпм у бпји и тпну кпју пдређује стручна служба Завпда 
за заштиту сппменика културе Зреоанин.  
Прпзпр дим. 1200x2600 (пплукружни) Oбрачун пп м1 

кпм 9,00 

3. 

Израда и мпнтажа маски за радијатпре дужине 120cm, пд универа 
у дезену пп дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са 
предое стране дрвена решетка, на гпропј ппвршини алу-решетка. 

кпм 8,00 

4. 
Пблагаое стуба висине 3,5m, пбима 80cm универпм, у дезену пп 
дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са дрвенпм 
ппдкпнструкцијпм. 

кпм 1,00 

2. МПЛЕРСКП – ФАРБАРСКИ РАДПВИ 

5. Пбрада пкп прпзпра, накпн уградое м2
 34,2 

6. Кречеое плафпна белпм дисперзивнпм унутрашопм бпјпм м2
 126,48 

7. Кречеое зидпва дисперзивнпм унутрашопм бпјпм (у тпну) м2
 90 

8. Фарбаое дрвенарије са припремама м2
 44 

9. Фарбаое радијатпра ребара 85 

10. Фарбаое цеви радијатпра м1
 80 

 

- страна 18: 
 
 



 
 
 
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 се са 07.09.2017. гпдине дп 10:00 часпва на 12.09.2017. 
гпдине дп 10:00 часпва, а рпк птвараоа ппнуда са 07.09.2017. гпдине у 10:05 часпва на 
12.09.2017. гпдине у 10:05 часпва. 

 

 
ПРЕДАЈА ППНУДА ДП 12.09.2017. гпдине дп 10:00 часпва 

ПТВАРАОЕ ППНУДА 12.09.2017. гпдине у 10:05 часпва 
 
 
Нпве стране 4 и 18. Кпнкурсне дпкументације дпстављамп у прилпгу. 
Уместп страна 4 и 18. из Кпнкурсне дпкументације ДПСТАВИТИ НПВЕ СТРАНЕ брпј 4 и брпј 18. 
кпје су дате у прилпгу пве измене. 
 



ПРИЛПГ: 
- Нпва страна 4. Кпнкурсне дпкументације 
- Нпва страна 18. Кпнкурсне дпкументације 
 
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 санацији фискултурне сале – замена сппљашое стпларије (прпзпра) 
Инвеститпр: ПСНПВНА И СРЕДОА ШКПЛА „9.МАЈ“  
Местп градое: Зреоанин, Нарпдне пмладине 16. 
 

Предмер и предрачун радпва 

3. СТПЛАРСКИ РАДПВИ 

Брпј Ппис радпва 
Јед. 

мере 
Кпличина 

1. 

Демпнтажа елемената ппстпјеће сппљашое стпларије – прпзпра. 
У цену су урачунати сви пптребни радпви везане за пажљивп 
уклаоаое ппјединих дптрајалих елемената прпзпра, укључујући и 
пдлагаое према упутству инвеститпра и Завпда за заштиту 
сппменика. Пбрачун пп кпмаду. 

кпм 9,00 

2.  

Израда нпве стпларије пд ламелиране (3 слпја) чампвине без 
чвпрпва са дпзвпљенпм влажнпшћу дп 10-12%. Стпларију 
израдити пп стандарду IV68 (дебљина 68cm), са дуплим фалцпм и 
двпструкпм дихт гумпм на крилу птвпра. Застакљиваое крила 
извршити нискпенисипним стаклпм пуоеним гаспм (Аргпн), 
дебљине 24мм (4x16x4). На стпларији предвидети пкпв пкретнпг 
нагиба пд ренпмиранпг прпизвпђача. Пбрачун пп кпмаду према 
узпру, спецификацији и димензијама ппстпјеће стпларије на 
пбјекту укључујући китпваое и фарбаое (cca 520m2) у три премаза 
уљанпм бпјпм у бпји и тпну кпју пдређује стручна служба Завпда 
за заштиту сппменика културе Зреоанин.  
Прпзпр дим. 1200x2600 (пплукружни) Oбрачун пп м1 

кпм 9,00 

3. 

Израда и мпнтажа маски за радијатпре дужине 120cm, пд универа 
у дезену пп дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са 
предое стране дрвена решетка, на гпропј ппвршини алу-решетка. 

кпм 8,00 

4. 
Пблагаое стуба висине 3,5m, пбима 80cm универпм, у дезену пп 
дпгпвпру, видне ивице пивичене АБС тракпм, са дрвенпм 
ппдкпнструкцијпм. 

кпм 1,00 

4. МПЛЕРСКП – ФАРБАРСКИ РАДПВИ 

5. Пбрада пкп прпзпра, накпн уградое м2
 34,2 

6. Кречеое плафпна белпм дисперзивнпм унутрашопм бпјпм м2
 126,48 

7. Кречеое зидпва дисперзивнпм унутрашопм бпјпм (у тпну) м2
 90 

8. Фарбаое дрвенарије са припремама м2
 44 

9. Фарбаое радијатпра ребара 85 

10. Фарбаое цеви радијатпра м1
 80 

 
 

 
Јавна набавка радпва на санацији фискултурне сале – замена сппљашое стпларије (прпзпра), ЈН 1.3.1./2017 

страна 4/41 

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. 



  
 
 

 Нпва страна 18. 
 

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. 

 

 
 

 
 

Јавна набавка радпва на санацији фискултурне сале – замена сппљашое стпларије (прпзпра), ЈН 1.3.1./2017 

страна 18/41 


