
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.3.7-оп/17 

 

 

На основу члана 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 и 14/15), мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова на уређењу 

дела дворишта Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 1.3.7-

оп/17, тако што се у Обрасцу понуде и структуре цене (Образац бр.1) у одељку 5) 

бришу позиције Б 9., Б 10., Б 11., Б 13., Б 14. и Б 15,  у оквиру браварских радова се 

додаје једна нова позиција и додаје се "Ј - мобилијар" са три нове позиције, што доводи 

до пренумерације позиција, тако да опис радова сада изгледа овакао: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ  И 
ДЕМОНТАЖЕ 

јед. кол. јед.цена укупно 
 

1 Уклањање постојеће бараке - 
гараже. 
Уклонити постојећу монтажну, 
металну гаражу. Гаража је 
ослоњена на конструкцију од 
опеке h= 30cm.  Шут, земљу и 
други отпадни материјал 
утоварити на камион и одвести 
на депонију коју одреди 
инвеститор. Димензије гараже су 
4.80m x 2.80m. 
Позиција обухвата сав алат и 
рад. 

    

Обрачун се врши по m² 
површине објекта. 

m² 14.00   

2 Разбијање армираног бетона 
на делу дворишта. 
Уклонити дотрајалу АБ подлогу 
на појединим местима у 
дворишту. Дебљина подлоге је 
10cm. 

    

Обрачун се врши по m² уклоњене 
површине. 

m² 10.00   

3 Разбијање бетона око шахте.   
Уклонити дотрајалу бетонску 
подлогу око шахта на два места 
у дворишту. Димензије 70/70cm. 

    

Обрачун се врши по комаду. 
 

ком. 2.00   

4 Разгртање земље и разбијање 
старог потпорног зида. 
Уклонити стари бетонски 
дотрајали потпорни зид. 
Димензије зида су 15/30cm.  
Дужина зида за уклањање је 
10m. 

    

Обрачун се врши по m' 
уклоњеног  зида. 

m' 10.00   

5 
 

Утовар и одвоз земље и шута 
на градску депонију. 

    

Паушално 
 

па.    

6 Планирање и нивелисање 
терена са ископом до 20 cm. 
Све површине грубо и фино 
испланирати са тачношћу од ±2 
cm. У цену улазе и попуњавање 
и набијање, односно скидање 
земље и извоз на депонију. 
Позиција обухвата сав 
неопходан алат и рад. 

    

Oбрачун се врши по m² m² 100.00   



планиране површине. 

7 Ручни ископ земље за 
потпорни зид, са одвозом. 
Ископ извести и нивелисати 
према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а 
дно нивелисати. Ископану земљу 
утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Позиција 
обухвата сав неопходан алат и 
рад. 

    

Oбрачун се врши по m³ земље. 
 

m³ 10.00   

8 Набавка и разастирање 
шљунка у слоју дебљине 10 cm 
испод потпорног зида и 20 cm 
као подлоге за бехатон плоче. 
Набавка, транспорт, 
разастирање набијање и фино 
планирање шљунка испод 
потпорног зида и као подлоге за 
бехатон плоче. Тампонски слој 
шљунка насути у слојевима, 
набити и фино испланирати са 
толеранцијом по висини ±1 cm. 
Позиција обухвата сав 
неопходан алат, материјал и рад. 

    

Oбрачун се врши по m³ набијеног 
шљунка. 

m³ 15.00   

 
УКУПНО ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ  И  ДЕМОНТАЖЕ  

 

Б БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-
БЕТОНСКИ РАДОВИ 

јед. кол. јед.цена укупно 
 

9 Израда армирано бетонског 
потпорног зида. 
Израдити АБ потпорни зид марке 
МБ 25. Бетонирање радити преко 
претходно разастртог шљунка 
дебљине слоја 10 cm.  
Димензије зида су 25/120cm. 
Дужина потпорног зида је 21m. 
Зид армирати са обе стране 
ребрастом арматурном мрежом 
Ø8cm у пуној висини тако да 
арматура зађе и у темељну зону. 
У доњој зони предвидети 
проширење у виду темеља.   
Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улази и 
арматура и оплата. Позиција 
обухвата сав алат, материјал и 
рад. 

    



Обрачун се врши по m³ 
израђеног АБ потпорног зида. 

m³ 9.00   

10 Регулисање нивоа поклопаца 
за шахтове. 

    

Oбрачун се врши по комаду. 
 

ком. 2.00   

 
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

В 
 

БРАВАРСКИ РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

11 Израда и уградња челичног 
хоризонталног носача. 
На спољни фасадни зид објекта 
монтирати челични флах           
h= 12cm и дебљине 6mm  за који 
ће се варовима причврстити 
рогови. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и 
обрусити. Пре уградње елементе 
очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну 
боју. У цену улазе и анкери, 
завртњи, подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и 
варова. Дужина флаха cca 20m. 

    

Обрачун се врши по kg носача. kg 12.00   
 

12 Израда кровне конструкције од 
челичних носача и кутијастих 
профила. 
Кровну конструкцију израдити од 
челичних носача IPE 80 и 
кутијастих профила димензија 
3x5 cm. Вертикални(стубови) и 
хоризонтални носећи елементи 
(греде) су челични носачи IPE 80 
Секундарни носачи су кутијасти 
профили дименуија 3x5 cm. 
Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. 
Пре уградње елементе очистити 
од корозије и прашине, нанети 
импрегнацију и основну боју. У 
цену улазе и анкери, завртњи, 
подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и 
варова. 

 
 
 
 
 
 

   

Обрачун се врши по kg 
конструкције. 

kg 210.00   

13 
 

Израда и монтажа 
конструкције перголе од 

    



челичних носача. 
Израдити основну конструкцију 
перголе од вертикалних и 
хорзонталних челичних носача 
IPE 80. Секундарна конструкција 
перголе су кутијасти челични 
профили 40x40 mm. Спојеве и 
варове идеално израдити, 
очистити и обрусити. Пре 
уградње елементе очистити од 
корозије и прашине, нанети 
импрегнацију и основну боју. У 
цену улазе и анкери, завртњи, 
подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и 
варова. 

Обрачун се врши по kg 
конструкције. 

kg 250.00   

УКУПНО  БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 

 

Г ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

јед. кол. јед.цена укупно 
 

14 Набавка и монтажа бочних 
лимених опшивки.  
На сендвич панелима са свим 
припадајућим везама. 
Р.Ш.250mm. 

    

Обрачун се врши по m¹ 
постављене опшивке. 

m¹ 29.00   

15 Набавка и монтажа 
хоризонталног олука од 
поцинкованог лима Р.Ш. 
500mm  

    

Обрачун се врши по m¹. 
 

m¹ 8.00   

16 Набавка и монтажа 
вертикалног олука од 
поцинкованог лима. 

    

Обрачун се врши по m¹. 
 

m¹ 4.00   

17 
 

Набавка и монтажа вандиксне 
поцинковане, на споју зида и 
кровног панела. 

    

Обрачун се врши по m¹. 
 

m¹ 10.00   

 
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

Д 
 

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

18 Покривање крова фабричким     



лименим панелима. 
Кровни панел се састоји од 2 
слоја ТР лима и испуне од 
полиуретана дебљине 10 cm. У 
цену урачунати све потребне 
ивичне опшивке. Покривање 
извести по пројекту, детаљима и 
упутству пројектанта. Позиција 
обухвата рад, алат и потребан 
материјал. Димензије дела крова 
који је покривен панелима је cca 
7.50x 5.20m. 

Обрачун по m² покривене 
површине крова. 

m² 42   

УКУПНО  ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ 
 

 

Ђ 
 

ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

19 Израда стазе од бехатон плоча 
дебљине 6 cm, димензија 
10x20 cm. (класична Вибро 
пресована плоча, сива боја) 
Плоче димензија 10x20 cm, 
поставити у песку, у слогу према 
пројекту и упутству пројектанта. 
Уградити на подлогу од 
разастртог шљунка. Шљунак се 
сабија у слојевима виброплочом 
до потребне збијености а затим 
поставити бехатон плоче које се 
такође сабијају и фугују песком. 
У цену улази набавка и 
постављање плоча, као и сав 
потребан материјал, алат и 
рад.Посебна позиција је 
разастирање и набавка шљунка. 
Предвидети ивичњаке у дужини 
45м. 

    

Обрачун по m²  стазе. 
 

m²   70.00   

УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ 
 

 

Е 
 

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

20 Набавка и уградња керамичких 
плочица 
Изабрати плочице домаће 
производње по избору 
инвеститора, са лепљењем 
целом површином на бетонску 
подлогу флекс лепком за 

    



керамику и фуговањем 
водоотпорним фугомалом. 

Обрачун по m². 
 

m²   12.00   

21 Израда сокле од керамичких 
плочица дебљине 8 cm. 
Изабрати плочице домаће 
производње по избору 
инвеститора, са лепљењем 
целом површином на бетонску 
подлогу флекс лепком за 
керамику и фуговањем 
водоотпорним фугомалом. 

    

Обрачун по m¹. 
 

m¹ 25.00   

22 
 

Набавка и монтажа ивичне 
алуминијумске лајсне. 
Поставити лајсну на споју 
керамике и сокле, столава и 
пулту. 

    

Обрачун по m¹. 
 

m¹ 
 

25.00   

УКУПНО  KЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ 
 

 

Ж 
 

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ  
РАДОВИ 

јед. кол. јед.цена укупно 
 

23 Израда водоводне инсталације 
од ПВЦ цеви. 
Предвидети отвор у фасадном 
зиду објектаза цеви везивање за 
постојећу водоводну мрежу. 
Дужина цеви cca 12m са 
вентилом. 

    

Обрачун по комплету. 
 

комплет 1   

24 Израда канализационог 
одвода.  
Предвидети одвод од дворишне 
судопере ПВЦ цевима Ø 50 са 
везивањем на постојећу 
канализациону мрежу. Дужина 
цеви cca 10m. 

    

Обрачун по комплету. 
 

комплет 1   

25 
 

Набавка и монтажа судопере. 
Предвидети судоперу димензија 
43,50 x 47cmод нерђајућег 
челика са монтажом у пулт и 
свим припадајућим елементима. 

    

Обрачун по комаду. 
 

ком. 1   

26 Набавка и уградња једноручне     



батерије. 
Предвидети батерију са везом за 
нискомонтажни бојлер.  

 Обрачун се врши по комаду. ком. 1 
 

  

УКУПНО  ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 
 

 

З 
 

ЕЛЕКТРО  РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

27 Извођење напојног кабла ПГП 
3 x 2.5, из постојећег објекта. 
 

    

Обрачун по m'. 
 

m' 50.00   

28 Набавка и монтажа дуплих 
штуко утичница са дознама и 
повезивањем. 
 

    

Обрачун по комаду. 
 

ком. 2   

УКУПНО  ЕЛЕКТРО   РАДОВИ 
 

 

И 
 

ЗАВРШНИ  РАДОВИ јед. кол. јед.цена укупно 
 

29 Санација дела керамике у 
тоалету, који је оштећен 
приликом пробоја за 
водоводну и канализациону 
инсталацију. 
 

    

Паушално 
 

па.    

30 Попуњавање оштећења на 
демит фасади због пробоја на 
водоводну и канализациону 
инсталацију. 
 

    

Паушално 
 

па.    

31 Чишћење, утовар и одвоз шута 
на градску депонију. 
 

    

Паушално 
 

па.    

 
32 

 
ХОРТИКУЛТУРА 
 
1.   Услуге набавке, транспорта и 
садње биљне врсте Prunus 
laurocerasus (ловор вишња), 

 
 
 
 

kom. 
 

 
 
 
 

   26.00 
 

  



висине H=1-1.2m. Норматив 
садње 0.75 m/kom. 
 
2.   Услуге набавке, транспорта и 
садње биљне врсте Hedera helix 
(бршљен), висине H=1.5-1.8m. 
 
 
3.   Услуге набавке, транспорта и 
разастирања ризле сиве боје, 
гранулације 11-30mm, у слоју од 
минимум 5 cm. Површина 
обухваћена предрачуном износи 
46 m2. 
 
4.   Услуге набавке, транспорта, 
украјања и постављања 
граничника од алуминијумског 
лима дебљине 1 mm. 
 

 
 
 

kom. 
 
 
 
 
 

m³ 
 
 
 
 
 

m' 
 

 
 
 

4.00 
 
 
 
 
 

2.30 
 
 
 
 
 

   20.00 

УКУПНО  ЗАВРШНИ   РАДОВИ 
 

 

Ј 
 

МОБИЛИЈАР јед. кол. јед.цена укупно 
 

 
33 

 
Израда пулта 
Предвидети пулт дужином 
спољног фасадног зида дужине 
7.80m, дубине 60cm.  
Конструкцију пулта предвидети 
из 7 сегмената ( cca 112cm/ 
сегмент) од челичних профила. 
Ногаре пулта предвидети од 
профила IPE 80 (8 комада). 
Горњу конструкцију, рам око 
плоче предвидети од челичних 
UPN 80 профила и IPE 80 
профила. Задњу страну пулта 
заварити за флах монтиран на 
зид објекта. Укупна висина пулта 
је 92cm. Плоче пулта предвидети 
из сегмената (7) као камене 
дебљине 7cm како би се 
монтирале у IPE и UPN профиле. 
Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. 
Пре уградње елементе очистити 
од корозије и прашине, нанети  
 
импрегнацију и основну боју. У 
цену улазе и анкери, завртњи, 
подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и 

    



варова. 

Обрачун по комаду. 
 

ком. 1   

34 Израда столова 
Предвидети израду столова 
димензија 2.50 x 1.20m.  
Конструкцију стола предвидети 
из 4 сегмента (cca 62.5cm/ 
сегмент) од челичних профила. 
Ногаре стола предвидети од 
профила IPE 80 (10 комада 
ногара). Горњу конструкцију, рам 
око плоче предвидети од 
челичних UPN 80 профила и IPE 
80 профила. Укупна висина 
стола је 75cm. Плоче стола 
предвидети из сегмената (4) као 
камене дебљине cca 7cm како би 
се монтирале у IPE и UPN 
профиле. 
Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. 
Пре уградње елементе очистити 
од корозије и прашине, нанети 
импрегнацију и основну боју. У 
цену улазе и анкери, завртњи, 
подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и 
варова. 

    

Обрачун по комаду. 
 

ком. 2   

35 Фиксирање ногара столова и 
пулта за подлогу 
Предвидети фиксирање ногара 
мобилијара за подлогу помоћу 
кутијастих елемената 
анкерисаних у земљу и 
наливених бетоном. За сваки 
ногар појединачно. Профил 
кутија 8/8cm унутрашња мера 
како би ногари улегли. 
 

    

 Паушално 
 

    

УКУПНО  МОБИЛИЈАР 
 

 

 

 

 

 



 РЕКАПИТУЛАЦИЈА    укупно 
 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТ.     

Б БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ     

В БРАВАРСКИ РАДОВИ     

Г ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

Д ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     

Ђ ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

Е КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

Ж ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

З ЕЛЕКТРО РАДОВИ     

И ЗАВРШНИ РАДОВИ     

Ј МОБИЛИЈАР     

 

 

У табели у коју се уноси укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом, мења се текст у 

загради, тако да уместо за "(А-И)" треба унети укупну цену за "(А-Ј)". 

Понуђачи у постојећу табелу уносе укупну цену (А-Ј) без ПДВ-а и укупну цену (А-Ј) са ПДВ-

ом. 

 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.7-оп/17. 

 

 

 

                                                                                                                 К О М И С И Ј А  

                                                                           ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.7-оп/17 

 


