
 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку обавештава сва  

заинтересова лица да је извршена измена Конкурсне документације за јавну набавку радова бр. 04/15 – Препокривање крова (десно крило) 

и радови на санацији дела крова 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 

Дел.бр. 859-2/15 од 20.10.2015. 

 

На страни 19. у оквиру обрасца 3 – Образац структуре цене, колона – Опис радова, под редним бројем 3. и 14., брише се: 

„површине 145м2 + 80м2=225м2“. 

 

Након измене, Образац структуре цене гласи: 

Образац 3 

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Р.б

р 
Опис радовa 

Јед. 

мере 

 

Количина 

Јединична цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена без ПДВ-а 

Материјал Рад 

Свега по 

јед. мере 

(V+VI) 

Материјал 

IVxV 

Рад 

IVxVI 

Свега по јед. 

мере 

(VIII+IX) 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО)         

1 

Демонтажа старог лименог кровног покривача, олука и 

опшивки са крова, свих дотрајалих делова, стиродура, 

дотрајале битуменске изолације и сл., са утоваром у возило 

и одвозом на депонију, обрачун по м2 

м2 410,00 

      

2 

Демонтажа старе хидро-изолације (кондор, гралбит) до 

здраве подлог са утоваром у возило и одвозом на депонију, 

обрачун по м2 

м2 120,00 
      

3 

Израда дрвене кровне конструкције од суве чамове грађе 

10x8цм са патошењем исте даском 24мм. На делу изнад два 

ходника, треба поставити подконструкцију од дрвених 

гредица 8/10цм, тако да се обезбеди нагиб од 10% према 

олуцима. Нагиби су од средине према олуцима и према 

средини где су куполе. Све подашчити даском d=2,4cm, 

обрачун по м2 

м2 120,00 

      

4 
Замена труле дашчане подлоге на местима прокишњавања 

даском d=24мм, до 10% од површине крова, обрачун по м2 
м2 40,00 

      

5 
Израда подконструкције у олучним каналима ради давања 

падова, обрачун по м1 
м1 50,00 

      



6 

Израда и уградња олучних канала од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 

1м, обрачун по м1 

м1 50,00 
      

7 

Израда и уградња samplexa од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 

70см, обрачун по м1 

м1 50,00 
      

8 

Израда и уградња атике-хоризонталне од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 

33цм, обрачун по м1 

м1 35,00 
      

9 

Израда и уградња вентилационих глава од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, фи 110, висине 1м, 

обрачун по комаду 

ком 1 
      

10 

Израда опшивки вентилације од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, димензија 1,10м х 

1,10м х 1,20м, обрачун по комаду 

ком 1 
      

11 

Израда и монтажа атике на споју лежећих олука и фасадног 

платна од постојећих челичних профила, које претходно 

треба очистити, офарбати основном и завршном бојом, 

обрачун по м1 

м1 50,00 

      

12 

Набавка и уградња ПТП минералне вуне d=5цм изнад плоче 

ходника. Све ово се задиже и вертикално - према 

учионицама, обрачун по м2 

м2 120,00 
      

13 

Набавка, транспорт и уградња паропропусне-

водонепропусне фолије на целој површини између лима и 

даске, обрачун по м2 

м2 530,00 
      

14 

Израда и уградња кровног покривача од фалцованог 

поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм. На 

делу изнад два ходника, треба поставити подконструкцију 

од дрвених гредица 8/10цм тако да се обезбеди нагиб од 

10% према олуцима. Нагиби су од средине према олуцима и 

према средини где су куполе. Све подашчити даском 

d=2,4цм, обрачун по м2 

м2 530,00 

      

 
САНАЦИЈА ДЕЛА КРОВА-изнад канцеларија и 

зборнице 
  

      

15 

Демонтажа старог лименог кровног покривача, олука и 

опшивки са крова, свих дотрајалих делова, стиродура, 

дотрајале битуменске изолације и сл., са утоваром у возило 

и одвозом на депонију, обрачун по м2 

м2 475,00 

      

16 
Демонтажа лимене атике, одлагање на градилишну 

депонију ради поновне уградње, обрачун по м1 
м1 46,00 

      

17 
Демонтажа постојећих хоризонталних олука са утоваром у 

возило и одвозом на депонију, обрачун по м1 
м1 46,00 

      

18 
Замена труле дашчане подлоге на местима прокишњавања 

даском d=24мм, до 20% од површине крова, обрачун по м2 
м2 95,00 

      

19 

Израда подконструкције у олучним каналима ради давања 

падова, обрачун по м1 

 

м1 46,00 
      



 

Истовременo у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији време за достављање и отварање понуда мења се тако да гласи: 

Рок за подношење понуда: 23.10.2015. године до 09,30 часова, а јавно отварање понуда обавиће се 23.10.2015. године у 11,00 

часова. 

 

Напомена:  

- Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменама и допунама конкурсне документације јер ће 

у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 

 

Комисија за јавну набавку бр.04/15 

20 

Израда и уградња олучних канала од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 

до1м, обрачун по м1 

м1 46,00 
      

21 

Израда и уградња samplexa од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 

62см, обрачун по м1 

м1 46,00 
      

22 

Поновна монтажа демонтиране лимене атике, коју 

претходно треба очистити, офарбати основном и завршном 

бојом, обрачун по м1 

м1 46,00 
      

23 Израда и уградња водосакупљача, обрачун по комаду ком 6       

24 

Набавка, транспорт и уградња паропропусне-

водонепропусне фолије на целој површини између лима и 

даске, обрачун по м2 

м2 475,00 
      

25 

Израда и уградња кровног покривача од фалцованог 

поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, 

обрачун по м2 

м2 475,00 
      

УКУПНА ЦЕНА 

(са свим зависним трошковима) 

 Материјал Рад Свега 

 

БЕЗ ПДВ-а 
  

 

ПДВ   
 

СА ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

 У укупну цену су урачунати трошкови радне снаге и материјала које обезбеђује Извршилац и сви 

остали зависни трошкови за рализацију радова 

                                                                                                                                                                        Потпис одг. лица Понуђача 

                                                                                                      МП 

                                                                    

                                                                                                                                                               ___________________________________ 
 


