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             Београд, јун 2020. године 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1840-6/16 од 22. јуна 2020. 

године, како следи: 

 

 

1) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се тачка 6.2) Образац 

понуде, под тачком 3) Понуђена цена, у делу I Обрада зидова и плафона, под редним 

бројевима 3, 4 и 6, у делу II Обрада столарије и браварије, под редним бројевима 4 и 

7, у делу III Сувомонтажни радови, под редним бројевима 2, 3, 4 и 5, у делу IV Обрада 

подова, под редним бројевима 4, 11 и 12 и у делу V Разни радови, под редним 

бројевима 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25 и 26, тако да сада гласи: 

 

„3) Понуђена цена: 

 

Табела 3 – структура понуђене цене 

Рб Опис радова 
Јед. 

мере 

Оријент

ациона 

количин

а 

Јединичн

а цена 

без ПДВ-

а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

I   ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА 

1. 

Стругање и љуштење 

старих наслага боје са 

зидова до здраве 

површине 

Обрачун по м2 

м2 50     

2. 

Малтерисање зидова 

са којих је обијен 

малтер продужни 

малтером у 2 слоја са 

пердашењем 

Обрачун по м2 

м2 50     

3. 

Набавка материјала и 

глетовање зидова и 

плафона глет масом, 

до потпуне глаткоће 

подлоге. 

Обрачун по м2 

м2 50     

4. 

Набавка материјала и 

глетовање зидова и 

плафона лепком за 

плочице и мрежицом 

Обрачун по м2 

м2 50 

    



 

Рб Опис радова 
Јед. 

мере 

Оријент

ациона 

количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

II   ОБРАДА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ 

1. 

Скидање старе боје са 

столарије паљењем 

или отапањем 100% са 

изношењем шута ван 

објекта и одвозом на 

градску депонију. 

Обрачун по м2 

м2 20     

2. 

Скидање старе боје са 

браварије и лимарије 

паљењем или 

отапањем 100% са 

изношењем шута ван 

објекта. 

м2 20     

5. 

Набавка материјала и 

прекривање – 

изолација мрља и 

флека преко старе 

подлоге премазом за 

спречавање поновног 

избијања флека 

Обрачун по м2 

м2 50 

    

6. 

Набавка материјала и 

бојење зидова и 

плафона 

полудисперзивном 

бојом. 

Обрачун по м2 

м2 2000 

    

 

7. 

Набавка материјала и 

бојење зидова 

дисперзивном бојом 

Обрачун по м2 

м2 100     

8. 

Набавка материјала и 

бојење зидова  

акрилним бојама. 

Обрачун по м2 

м2 50 

    

I   УКУПНО   



Обрачун по м2 

3. 

 Набавка материјала и 

бојење уљаном бојом  

врата са зидним 

опшивом дим (1,2x2,2 

и 1,5x2,5) са свим 

потребним 

предрадњама за ову 

врсту радова, у тону 

по избору наручиоца. 

 

 

 

 

    

Димензија   1,2 x 2,2 m ком 10     

Димензија   1,5 x 2,5 m ком 10     

4. 

Набавка материјала и 

бојење уљаном бојом 

старе столарије са 

свим потребним 

предрадњама за ову 

врсту радова, у тону 

по избору наручиоца 

Обрачун по м2 

м2 50     

5. 

Набавка материјала и 

бојење браварије и 

лимарије, са свим 

потребним 

предрадњама за ову 

врсту радова, у тону 

по избору наручиоца 

Обрачун по м2 

м2 20     

6. 

Набавка и замена 

постојећих 

оштећених: 
 

- брава, цилиндара и 

трукера на                        

постојећим  вратима ком 10     

- шарки на вратима и 

прозорима ком 10     

- квака са штитом (од 

метала) 
ком 10     



7. 

Набавка материјала и 

бојење постојећих  

ливених гвоздених 

радијатора, радијатор  

лаком са свим 

потребним 

предрадњама. 

Обрачун по м2 

м2 30     

8. 

Набавка материјала и 

бојење постојећих 

радијатор цеви 

радијатор лаком, са 

свим  потребним 

предрадњама. 

Обрачун по м 1 

м 1 30     

9. 

Замена сајле на 

јарболу  
 

висине  9 m ком 2     

висине 4,5 m ком 4     

10. 

Замена вентила на 

гусаним радијаторима 

Обрачун по комаду 
ком 20     

11. 

Замена и уградња 

озрачних вентила на 

гусаним радијаторима 

Обрачун по комаду 

ком 30     

II УКУПНО   

 

III  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

Рб Опис радова 
Јед. 

мере 

Оријент

ациона 

количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

III   СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. 

Демонтажа 

преградних зидова од 

двоструких гипс 

картонских плоча, 

дебљине до 10 цм, са 

изношењем шута ван 

м2 30     



објекта и одвозом на 

градску депонију 

Обрачун по м2 

2. 

Набавка материјала и 

израда лаких 

преградних зидова 

д=10 цм, двострано 

обложених 

стандардним гипс-

картон плочама 

д=12,5мм, на 

металној 

подконструкцији, са 

бандажирањем 

спојева и 

постављањем 

термоизолације 

д=60мм. 

Обрачун по м2 

м2 30     

3. 

Замена оштећених 

гипс - картон плоча 

дим. 60х60 цм са 

новим         (у складу 

са постојећим) 

Обрачун по комаду 

ком 30     

4. 

Замена гипс-картон 

плоча, на металној 

подконструкцији са 

вешаљкама и носећим 

и монтажним CD 

профилом. Дебљина 

плоча 12,5 mm. 

Обрачун по м2 

 

 

 

 

    

- стандардне плоче м2 20     

- влагоотпорне плоче м2 20     



5. 

Израда спуштених 

плафона од гипс- 

картонских 

стандардних плоча 

дебљине 12,5 мм 

димензија 60*60цм. 

са израдом носеће 

конструкције од ЦД 

профила, висилица и 

осталим помоћним 

материјалом и 

типловањем у 

плафонску 

конструкцију. 

Обрачун по м2 

м2 100     

III УКУПНО   

 

IV  ОБРАДА ПОДОВА 

Рб Опис радова 
Јед. 

мере 

Оријент

ациона 

количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

IV   ОБРАДА ПОДОВА 

1. 

Демонтажа, стругање 

и одлепљивање 

старих итисона и 

сличних подних 

облога са одношењем 

на депонију. 

Обрачун по м2 

м2 50     

2. 

Демонтажа старих 

лајсни, сокли 

Обрачун по м1 

м1 50 

    

3. 

Замена дела оштећене 

подконструкције. 

Позиција обухвата 

демонтажу оштећених 

делова, уградњу нове 

подконструкције и 

припрему за уградњу 

ламината. 

м2 50 

    

4. 
Набавка и уградња 

"ламинат" пода (класа 

32),на припремљену 

м2 300     



подлогу са слојем 

филца. 

Обрачун по м2 

5. 

Набавка, транспорт и 

уградња лајсни за 

ламинат 

Обрачун по м1 

 

 

 

- угаона лајсна м1 200     

- сокла висине до 8 цм 

са каналима за пролаз 

каблова 

м1 200     

6. 

Набавка, испорука и 

уградња храстових 

паркет лајсни са 

лакирањем 

Обрачун по м1 

м1 100     

7. 

Набавка, испорука и 

уградња винер лајсни 

с  лакирањем 

Обрачун по м1 

м1 100     

8. 

Набавка, испорука и 

уградња храстове 

сокле висине 8 цм са 

"винер" лајсном ( са  

лакирањем 

Обрачун по м1 

м1 50     

9. 

Набавка, испорука и 

уградња прелазних 

алуминијумских 

лајсни на саставима 

две врсте подова, 

ширине око 5 цм 

Обрачун по м1 

м1 20     

 

 

 

10. 

Израда и уградња 

прагова од масива 

храста дебљине 2,5 

цм. У цену урачунати 

узимање мера, 

обраду, лакирање и 

уградњу истих, 

 



ширине до 30 цм. 

Обрачун по м1 

- ширине до 15 цм м1 5     

- ширине до 30 цм м1 5     

11. 

Припрема паркета за 

лакирање гитовањем 

(штуко гитом) 

неравних и лоших 

површина. 

Обрачун по м2 

м2 200     

 

 

 

 

12. 

Хобловање и 

лакирање паркета. 

Паркет хобловати до 

добијања глатке 

површине, усисати 

прашину, а затим 

лакирати три пута 

квалитетним лаком за 

паркет по избору 

инвеститора. 

Обрачун по м2 

м2 200     

13. 

Замена дела 

оштећеног храстовог 

паркета . Позиција 

обухвата демонтажу 

оштећених делова, 

уградњу новог 

паркета у складу са 

постојећим, 

хобловање и 

лакирање 

Обрачун по м2 

м2 50     

IV УКУПНО   

 

V  РАЗНИ РАДОВИ 

Рб Опис радова 
Јед. 

мере 

Оријент

ациона 

количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

V   РАЗНИ РАДОВИ 



1. 

Допремање и 

коришћење покретне 

скеле , у току 

извођења радова на 

већој висини, са 

заштитном оградом 

на последњем метру 

скеле и заштитном 

опремом против 

слободног пада. 

Обрачун по часу 

час 20     

2. 

Набавка и уградња 

стакларског гита на 

прозорима и вратима 

која су оштећена, са 

предходним 

скидањем старог.  

Обрачун по м1 

м1 30     

3. 

Набавка и уградња 

стакла на прозорима и 

вратима која су 

оштећена, са 

предходним 

скидањем старог 

Обрачун по м2 

м2 30     

4. 

Демонтажа врата 

уградних плакара  

Обрачун по м2 

м2 20     

5. 

Рушење преградних 

зидова од опеке 

дебљине 10 до д = 12 

цм. 

Обрачун по м2 

м2 20     

6. 

Пробијање отвора у 

постојећем зиду од 

опеке  до д=12цм, са 

израдом АБ 

надвратника. 

Обрачун по м2 

м2 10     

7. 

Демонтажа 

једнокрилних врата из 

зидова заједно са 

штоком, 

ком 10     



Обрачун по комаду 

8. 

Набавка, испорука и 

уградња унутрашњих 

једнокрилних врата 

дим. 90/200 цм, 

дуплошперованих ,са 

обрадом шпалетни, 

потребним оковима, 

бравом и цилиндром. 

Крила фарбана 

полиуретанском 

бојом у потребном 

броју слојева, 

прскањем у комори 

Обрачун по комаду 

ком 2     

9. 

Набавка, испорука и 

уградња унутрашњих 

двокрилна врата дим. 

240 x160 цм од 

храстовине са 

испуном од 

фурнираног 

медијапана и лајснама 

од  храста, са обрадом 

шпалетни, потребним 

оковима, бравом и 

цилиндром. Крила 

фарбана 

полиуретанском 

бојом у потребном 

броју слојева и у 

складу са постојећом 

бојом. 

Обрачун по комаду 

ком 2     

10. 

Санација спољних 

врата на објекту 

министарства. 

Скидање постојећег 

лака и санација 

постојећих оштећења, 

демонтажа и фарбање 

металних елемената, 

уградња нових 

стилских квака, 

лакирање воденим 

лаковима Sikkens 

технологије (лак је 

30% мат са UV 

заштитом), лакирање 

ком 6     



постојећег штока и 

надпрозора на лицу 

места. 

Димензије врата су 

430х155cm 

11. 

Штемовање зидова од 

опеке, израда 

шлицева  за уградњу 

разних инсталација, 

Ширина шлицева до 

15 цм 

м1 50     

12. 

 Утовар шута у 

камион и одвоз на 

градску депонију ( 

примењује се на шут 

затечен пре  почетка 

радова) 

Обрачун по м3 

м3 30     

13. 

Рад ВКВ радника на 

непредвиђеним 

радовима 

Обрачун по часу 

час 30     

14. 

Рад КВ радника на 

непредвиђеним 

радовима. 

Обрачун по часу 

час 30     

15. 

Набавка, испорука и 

уградња ЛЕД лампи, 

уградни, надградни, 

флуо-растер (4x18) у 

спуштен плафон са 

потребном 

инсталацијом. 

Обрачун по комаду 

ком 20     

16. 

Набавка, испорука и 

уградња ЛЕД лампи, 

флуо-растер 

водоотпорни IP65 

(2x36) са потребном 

инсталацијом. 

Обрачун по комаду 

ком 20     

17. Набавка, испорука и 

уградња ЛЕД 
ком 5     



рефлектора са IC 

сензором 30W. 

Обрачун по комаду 

18. 

Набавка, испорука и 

уградња ЛЕД 

рефлектора 20W. 

Обрачун по комаду 

ком 10     

19. 

Набавка, испорука и 

уградња Паник лампе. 

Обрачун по комаду 

ком 20     

20. 

Извођење инсталације 

каблом 3x1,5 PPY 

Обрачун по м1 

м1 200     

21. 

Испитивање електро 

инсталација, 

отклањање кварова, 

са потребним 

превезивањем и 

пуштањем у рад. 

Обрачун по часу 

сат 50     

22. 

Набавка и замена 

водоводних цеви до 

фи-30. 

Обрачун по м1 

м1 20     

23. 

Набавка и замена 

канализационих цеви 

до фи-120. 

Обрачун по м1 

м1 20     

24. 

Тапацирање врата еко 

кожом у боји по 

избору наручиоца         

Обрачун по м2 

м2 20     

25. 

Малтерисање 

оштећених зидова и 

фасаде. 

Обрачун по м2 

м2 50     

26. 

Лепљење керамчких 

плочица са потребним 

материјалом (без 

набавке плочица). 

м2 30     



Обрачун по м2 

V УКУПНО   

 

 

 

2) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 6 и тако 

измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу 

јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације. 

  

3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 


