
Наручилац: 

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад 

21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3 

ПИБ: 100277842 

Матични број: 08066213 

            Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs  

 

Број: 193/1/17-05/5 

Датум: 23.06.2017. године 

 

 

 

На основу чл. 54. и 63. став 1. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку радова – УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/17-МВ 

 

 

У СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 

1. На страни 5. од 40., у делу: 

 

Поглавље 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И  ОПИС РАДОВА, 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕСТО 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

 

Тачка 2.2. Техничка спецификација, количина и опис радова:  

 

У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „A – ПРИПРЕМНИ 

РАДОВИ“, додато је: 

 

1) Редни број 1., на крају описа радова додаје се нови ред који гласи: 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

 

1. 

Померање намештаја, са назнаком да свака соба 

садржи кревете (у већини случајева кревети су на 

спрат), плакаре, полице, радне столове и столице. 

 

Није дозвољена демонтажа постојећег 

намештаја. 

 

Неопходно је померање истог у оквиру просторије 

и то колико год пута је то неопходно. 

 

Комплетан намештај мора бити заштићен и по 

окончању радова враћен у првобитни (затечени) 

положај. Столице обавезно упковати у стреч 

фолију. 

Просторију оставити чистом. 

  

 

http://www.dombrankovokolo.rs/


 
 

- Допуна је извршена у опису датом у редном броју 1., тако да се додаје нови ред 

који гласи: „просторију оставити чистом“; 

 

2) Након редног броја 3., додаје се тачка 4. која гласи: 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

4. Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 

5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км. 

м² 62,00 

 

 

3. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА 

МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, након тачке 5. додата је тачка 6. која гласи: 

 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

6. Рушење прагова од бетона; 

 

Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо 

масом или слично. 

ком 

 

ком 

82 

 

82 

 

 

 

2. На страни 20 (и стр. 21) од 40., у делу: 

 

Поглавље  5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, подтачка 5.2. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

2.1. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „A – 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ“, додато је: 

 

1) Редни број 1., на крају описа радова додаје се нови ред који гласи: 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

 

1. 

Померање намештаја, са назнаком да свака соба 

садржи кревете (у већини случајева кревети су на 

спрат), плакаре, полице, радне столове и столице. 

 

Није дозвољена демонтажа постојећег 

намештаја. 

 

Неопходно је померање истог у оквиру просторије 

и то колико год пута је то неопходно. 

 

Комплетан намештај мора бити заштићен и по 

окончању радова враћен у првобитни (затечени) 

положај. Столице обавезно упковати у стреч 

фолију. 

Просторију оставити чистом. 

  

 



 
 

- Допуна је извршена у опису датом у редном броју 1., тако да се додаје нови ред 

који гласи: „просторију оставити чистом“; 

 

2) Након редног броја 3., додаје се тачка 4. која гласи: 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

4. Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 

5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км. 

м² 62,00 

 

 

3. У опису радова који су наведени у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА 

МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“, након тачке 5. додата је тачка 6. која гласи: 

 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

6. 

 

Рушење прагова од бетона; 

 

Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо 

масом или слично. 

ком 

 

ком 

82 

 

82 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Измењене стране конкурсне документације и то: 5., 6., 20. и 21. од 40, налазе се 

у прилогу. 

 

2. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

3. Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом сачињавања понуде. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

2.1. Врста радова: УГРАДЊА ЛАМИНАТА. 

 

2.2. Техничка спецификација , количина и опис радова: 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

(собе у тзв. „мушкој“ згради“) 

  

1. Померање намештаја, са назнаком да свака соба 

садржи кревете (у већини случајева кревети су на 

спрат), плакаре, полице, радне столове и столице. 

 

Није дозвољена демонтажа постојећег 

намештаја. 

 

Неопходно је померање истог у оквиру просторије 

и то колико год пута је то неопходно. 

 

Комплетан намештај мора бити заштићен и по 

окончању радова враћен у првобитни (затечени) 

положај. Столице обавезно упковати у стреч 

фолију. 

Просторију оставити чистом. 

Ком 82 

2. Демонтажа постојећег ламината, спуштање кроз 

грађевински левак у камион и одвозом на депонију, 

до 5 км. 

М² 973,56 

3. Набавка и уградња цементне кошуљице просечне 

дебљине Д=5цм (собе број: 2, 3, 4, 5 и 6) 

 

Цена обухвата рад и материјал. 

М² 62,00 

4. Демонтажа постојећег паркета у собама број 2, 3, 4, 

5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км. 

м² 62,00 

Б РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА   

1. Набавка и монтажа ламината д=10 мм, класа 33. 

 

Боја ламината је најближа ознаци произвођача 

„КРОНО“ под шифром боје 8169 (polish ouk) или 

одговарајуће. 

 

Текстура и боја храста. 

 

Ламинати обавезно морају имати оборене ивице са 

фугом на спојевима. Слог ламината је на ½ 

наизменично. 

м² 973,56 

2. 

 

Спој прага улазних врата и ламината извести 

обавезно уводним лајснама причвршћеним за 

постојећи праг, које набавља и уграђује понуђач. 

м¹ 82,00 



 
 

3. 

 

Набавка и монтажа филца д=2 мм, са уобичајеним 

термо и звучним карактеристикама за ту дебљину 

филца. 

м² 973,56 

4. 

 

Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, 

медијапан, у нијанси боје подне облоге (ламината) 

са ПВЦ спојевима где год је то могуће (због 

неправилних углова) сличних нијанси подне 

облоге, односно лајсне. 

У случају немогућности постављања угаоних ПВЦ 

спојева, обавезно је геровати све спојеве, а у 

складу са захтеваним углом зидова.  

Лајсне обавезно причврстити за ламинат. 

м¹ 1.138,70 

5. 

 

Скраћивање алуминијумских, улазних врата на 

местима где је то неопходно (собе). 

ком 40 

6. 

 

Рушење прагова од бетона; 

 

Попуњавање прагова одговарајућом смесом, олмо 

масом или слично. 

ком 

 

ком 

82 

 

82 

 

Напомена: 

У табели бр. 1. дајемо спецификацију димензија просторија у којима треба извести 

уградњу ламината, како би понуђач имао преглед и могао најекономичније искористити 

подну облогу (свести отпад на најмању могућу меру). 

 

Табела бр. 1. 

Број собе Дужина Ширина Површина Обим 

2 3.86 3.02 11.66 13.76 

3 3.86 3.02 11.66 13.76 

4 3.86 3.02 11.66 13.76 

5 3.86 3.02 11.66 13.76 

6 3.90 3.91 15.25 15.62 

7 3.86 3.02 11.66 13.76 

8 3.86 3.02 11.66 13.76 

9 3.86 3.02 11.66 13.76 

13 3.90 3.02 11.78 13.84 

14 3.90 3.02 11.78 13.84 

15 3.90 3.02 11.78 13.84 

16 3.90 3.02 11.78 13.84 

17 3.90 3.02 11.78 13.84 

18 3.86 3.79 14.63 15.30 

19 3.90 3.02 11.78 13.84 

20 3.90 3.02 11.78 13.84 

21 3.90 3.02 11.78 13.84 

23 3.86 3.02 11.66 13.76 

24 3.86 3.02 11.66 13.76 

25 3.86 3.02 11.66 13.76 

26 3.86 3.02 11.66 13.76 

27 3.90 3.91 15.25 15.62 

28 3.90 3.02 11.78 13.84 

29 3.90 3.02 11.78 13.84 



 
 

5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни, за радове: УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/17-МВ. 

 

 
 

Редни 

број 

 
Опис радова 

 
Јед. 

мере 

 
Количина 

Јединична 
 цена, без  

ПДВ-а 

Стопа ПДВ-
а 

Јединична  
цена са  

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а(4х5) 

УКУПНА ЦЕНА  
са ПДВ-ом(4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  (собе у тзв. „мушкој“ згради“) 

1. Померање намештаја, са назнаком да свака 

соба садржи кревете (у већини случајева 

кревети су на спрат), плакаре, полице, радне 

столове и столице. 

Није дозвољена демонтажа постојећег 

намештаја. 

Неопходно је померање истог у оквиру 

просторије и то колико год пута је то 

неопходно. 

Комплетан намештај мора бити заштићен и 

по окончању браћен у првобитни (затечени) 

положај. Столице обавезно упаковати у 

стреч фолију. 

Просторију оставити чистом. 

ком 82      

2. Демонтажа постојећег ламината, спуштање 

кроз грађевински леваку камион и одвозом 

на допонију, до 5 км. 

м
2 

973,56      

3. Набавка и уградња цементне кошуљице 

просечне дебљине Д=5цм (собе број: 2, 3, 4, 

5 и 6) 

Цена обухвата рад и материјал. 

м
2 

62,00      

4. Демонтажа постојећег паркета у собама број 

2, 3, 4, 5 и 6, и одвозом на депонију, до 5 км. 

м² 62,00      



 
 

Б РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА 

1. Набавка и монтажа ламината д=10 мм, класа 

33. 

Боја ламината је најближа ознаци 

произвођача „КРОНО“ под шифром боје 

8169 (polish ouk) или одговарајуће. 

Текстура и боја храста. 

Ламинати обавезно морају имати оборене 

ивице са фугом на спојевима. Слог ламината 

је на ½ наизменично. 

м² 973,56      

2. Спој прага улазних врата и ламината извести 

обавезно уводним лајснама причвршћеним 

за постојећи праг, које набавља и уграђује 

понуђач. 

м¹ 82,00      

3. Набавка и монтажа филца д=2 мм, са 

уобичајеним термо и звучним 

карактеристикама за ту дебљину филца. 

м² 973,56      

4. Набавка и монтажа таркет лајсни 20/40 мм, 

медијапан, у нијанси боје подне облоге 

(ламината) са ПВЦ спојевима где год је то 

могуће (због неправилних углова) сличних 

нијанси подне облоге, односно лајсне. 

У случају немогућности постављања угаоних 

ПВЦ спојева, обавезно је геровати све 

спојеве, а у складу са захтеваним углом 

зидова.  

Лајсне обавезно причврстити за ламинат. 

м¹ 1.138,70      

5. Скраћивање алуминијумских, улазних врата 

на местима где је то неопходно (собе). 

ком 40      

6. 

 

Рушење прагова од бетона; 

 

Попуњавање прагова одговарајућом смесом, 

олмо масом или слично. 

ком 

 

ком 

82 

 

82 

     

  

УКУПНО 

       



 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а  за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке; 

 у колони 6 уписати стопе ПДВ-а; 

 у колони 7 уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом за наведени опис радова који је предмет ове јавне набавке; 

 у колони 8 уписати износ укупне цене без ПДВ-а  (колона 4x5); 

 у колони 9 уписати износ укупне цене са ПДВ-ом (колона 4x7). 

 

Датум:               Понуђач: 

___________________                    ______________________  

М.П. 

 



 

 

 

 


