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ПРЕДМЕТ: 1.Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке мале 

вредности број Д-04/16 

 

 

1. Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке мале 

вредности број Д-04/16 Адаптација објекта Дома ученика средње ПТТ школе. 

 

 

1. На страни 26. конкурсне документације у одељку V ЕЛЕКТРО РАДОВИ  техничком грешком 

је изостављен опис под редним бројем 1.и 2.  

2. На страни 27. конкурсне документације у одељку V ЕЛЕКТРО РАДОВИ  техничком грешком 

је изостављен опис под редним бројем 3,4,5,6 и 7.  

 

 

3. У прилогу се доставља измењен образац структуре цене на страни 26 и 27. 

 

 

 

Комисија наручиоца за јавну набавку мале вредности Д -04/16  
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3. 

Набавка материјала  и израда хидроизолације 

подова и зидова подрума са припремом подлоге 

двокомпонентним хидроизолационим 

премазима на цементној бази типа "Сика" или 

слично. Обрачун по m2. 

m2 290   

УКУПНО II ЗИДАРСКИ И ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ РАДОВИ  

III КЕРАМИЧАРСКИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала, транспорт и постављање 

подних керамичких лочица И класе у тону по 

избору Инвеститора у слоју лепка преко 

цементне кошуљице са фуговањем. Обрачун по 

m2. 

m2 45   

2. 

Набавка материјала, транспорт и постављање 

зидних керамичких плочица И класе по избору 

инвеститора у слоју лепка са фуговањем. 

Обрачун по m2. 

m2 75   

3. 

Набавка материјала и израда спуштеног 

плафона у улазном холу од гипс картонских 

плоча д = 12.5 mm на металној 

подконструкцији. Обрачун по m2. 

m2 115   

4. 

Набавка материјала  и израда маски од гипс 

картон плоча д = 12.5 mm, р.ш. До 60 cm на 

металној подконструкцији. Обрачун по m'. 

m 85   

УКУПНО III КЕРАМИЧАРСКИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ  

IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Стругање постојеће боје и глет масе са зидова 

улазног хола, подстанице и подрумских 

просторија, припрема и наношење подлоге. 

Обрачун по m2. 

m2 250   

2. 

Набавка материјала, глетовање два пута зидова 

и плафона са шмирглањем и бојење зидова 

бојама у тону по избору инвеститора. Обрачун 

по m2. 

m2 650   

УКУПНО IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

V ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1. Демонтажа надградних флуо лампи 2 x 36 w ком 7   

2. 
Демонтажа противпаничних светиљки и 

монтажа на новоформирани спуштени плафон 
ком 3   
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3. 

Демонтажа ЦЦТВ камера и поновна монтажа и 

повезивање на новоформираном спуштеном 

плафону 

ком 3   

4. 

Демонтажа и измештање парапетних каналица 

50 x 100 mm, са концентрацијама ЛАН, ЦЦТВ 

и сигналних  инсталација, на месту 

новоформираног спуштеног плафона. Позиција 

обухвата демонтажу парапета, формирање 

резерви и монтажу у зони изнад спуштеног 

плафона 

m 50   

5. 

Демонтажа и измештање пвц каналица 40 x 40 

mm, са концентрацијама ЛАН, ЦЦТВ и 

сигналних  инсталација, на месту 

новоформираног спуштеног плафона. Позиција 

обухвата демонтажу каналица, формирање 

резерви и монтажу у зони изнад спуштеног 

плафона 

m 90   

6. 
Израда инсталације расвете. Испорука, 

уградња и повезивање кабла PP-Y 3x1,5 mm2   
m 200   

7. 
Испорука, уградња и повезивање уградних 

ЛЕД панела 20 x 20 cm, 18W 
ком 22   

УКУПНО V ELEKTRO RADOVI  

VI РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих 

врата од алуминијумских профила у белој боји 

дим 90 / 205 са комплетним оковом. 

Обрачун по комаду. 

ком 1   

2. 

Набавка материјала, израда и монтажа маски за 

радијаторе димензија 250 /  104 cm од 

медијапана бојеног полиуретанским бојама у 

тону по избору инвеститора. Обрачун по 

комаду. 

ком 2   

УКУПНО V РАЗНИ РАДОВИ  

УКУПНО А  РАДОВИ У ОБЈЕКТУ  

Б РАДОВИ У ПОМОЋНОМ ОБЈЕКТУ 

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

1. 

Демотажа врата и прозора са постојећег 

објекта и транспорт на привремену 

градилишну депонију. Обрачун по комаду. 

ком 2   


