
Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Број: 108/05/4-14 

Датум: 30.06.2014. године 

Нови Сад, Епископа Висариона 3 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона  о јавним набавкама, достављамо ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку радова – постављање 

плочица, ЈН број: 1.3.5/14. 

 

У конкурсној документацији: 

СТРАНЕ: од 29 -34, САДРЖЕ: 

 

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА. 

 

НАВЕДЕНИ ОБРАЗАЦ СЕ МЕЊА И ГЛАСИ: 

 

„6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА, ПОСТАВЉАЊЕ 

ПЛОЧИЦА, ЈН број: 1.3.5/14“ 

 

У прилогу. 

 

 
 Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА, ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧИЦА, ЈН број: 1.3.5/14 

 

 

Ред. 

број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Зависни 

трошкови 

Стопа 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 

на јединичну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

без  ПДВ 

Износ 

ПДВ-а на 

укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

са ПДВ 

1. Демонтажа постојеће сокле од бетонских плоча и 

обијање трулог малтера са чишћењем фуги.               

м
2
   16,00        

2. Набавка материјала и малтерисање обијених површина 

продужним малтером 1:3:9 са потребним 

предрадњама, према техничким нормативима 

(отпрашивање и набацивање слоја цементног млека). 

Позиција обухвата комплетан рад и материјал и 

чишћење терена.            

м² 16,00        

3. Постављање керамичких подних плочица  дим. 50/50, 

(набавља  наручилац), на лепак (користити квалитетан 

лепак ХЕНКЕЛ  ЦМ 11 или одговарајући). Висина 

сокле је 40 цм. Позиција обухвата комплетан рад и 

материјал, као и утовар шута и одвоз на депонију и 

завршно чишћење тротоара.                                            

м¹ 16,00        

4. Постављање керамичких  подних плочица  дим 50/50 

(набавља  наручилац), на лепак (користити квалитетан 

лепак ХЕНКЕЛ  ЦМ 11 или одговарајући). Висина 

сокле је 50 цм. Позиција обухвата комплетан рад и 

материјал, као и утовар шута и одвоз на депонију и 

завршно чишћење тротоара.                                          

м¹ 16,00        

5. Демонтажа фасадних плоча дим 60/90 цм, у доњој 

зони зида, обијање трулог малтера и чишћење фуги, 

утовар шута  у возило и одвоз на депонију.                                                                      

м² 19,20        

6. Малтерисање зида  продужним малтером 1:3:9 са 

употребом рабиц плетива. Пре малтерисања, нанети 

слој цементног   млека.               

м² 19,20        

7. Постављање зидних керамичких плочица дим 50/50 

(набавља наручилац), на лепак, користити квалитетан 

лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 11,  или одговарајући,  и фуговати 

водоотпорном  фуг масом Хенкел ЦЕ 33 или 

одговарајућа. Позиција обухвата комплетан рад и 

материјал, као и завршно  чишћење.                         

м² 19,20        



 

 

 

Ред. 

број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Зависни 

трошкови 

Стопа 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-

а на 

јединичну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

без  ПДВ 

Износ 

ПДВ-а на 

укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

са ПДВ 

8. Демонтажа плочасте облоге стубова, О-166 цм х-385 цм 

и довођење постојећег округлог стуба у квадратну 

форму 50/50 цм. Стуб пажљиво штемати до димензије 

50 цм на средишњем делу а праве углове извести 

армираним бетоном са додавањем арматурних шипки и 

узенгија.                       

ком 2        

9. Постављање зидних керамичких плочица дим 50/50 

(набавља наручилац), на лепак (користити квалитетан 

лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући) и фуговати 

одговарајућом фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа, на новоформирани стуб, са постављањем 

металних угаоних лајсни.                      

м² 15,40        

10. Обрада полукружних делова улазног степеника 

армираним бетоном ради постизања правоугаоног 

облика.                                                                          

м² 1,77        

11. Постављање спољних, подних керамичких плочица дим 

33/33 (набавља наручилац), на подест испред главног 

улаза. Приликом постављања користити квалитетан 

лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући  и  фуговати 

водоотпорном  фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа.                                                        

м² 16,20        

12. Постављање спољних, подних керамичких плочица  дим 

33/33 (набавља  наручилац), на лепак, на улазни 

степеник, са постављањем квалитетне противклизне 

лајсне, од АЛ, газне ширине 2 цм. Приликом 

постављања користити квалитетан лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 

11, или одговарајући,  и фуговати водоотпорном фуг 

масом Хенкел ЦЕ 33, или одговарајућа.                                                       

м² 1,77        

13. Пажљива демонтажа постојеће сокле од зидних 

керамичких плочица и равнање зида на местима већих 

оштећења, са утоваром шута и одвожењем на градску 

депонију.               

м¹ 29,00        



 

 

Ред. 

број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 
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трошкови 

Стопа 
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цену 
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ЦЕНА  

без  ПДВ 

Износ 
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укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

са ПДВ 

14. Набавка материјала и постављање подних  керамичких 

плочица, дим 33/33, А класе домаће производње, 

отпорних на хабање, отпорних на хемикалије, отпорних 

на мрље, по избору  наручиоца, на цементну кошуљицу.                                                               

м² 17,60        

15. Набавка материјала и постављање сокле  х-10 цм од 

подних керамичких плочица на лепак, у техници  

отворена фугна. Приликом постављања користити 

квалитетан лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући и 

фуговати водоотпорном  фуг масом  Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа.                                        

м¹ 16,70        

16. Обрада степеника ради изравнавања чела газишта 

(дубина зуба 1,5 цм), како би се на њега могла поставити 

подна керамика на лепак и изравнавање нагиба и 

улегнућа газишта х-1,5 цм насталих услед дугогодишњег 

коришћења, као припрема за постављање  керамичких 

плочица (дим степеника 30/13/315).     

м¹ 12,60        

17. Набавка материјала и постављање подних 

противклизних керамичких плочица, дим 33/33, А класе 

домаће производње, отпорних на хабање, отпорних на 

хемикалије, отпорних  на мрље, по избору  наручиоца. 

Приликом  постављања користити квалитетан лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући,  и фуговати 

водоотпорном фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа. 

У цену  урачунати набавку  прелазне лајсне на споју 

новог пода са старим. Плочице постављати  тако да се по 

ободу направи рам од равно постављених плочица, а 

унутар рама плочице постављати  по дијагонали.                                     

м² 20,84        

18. Набавка материјала и постављање сокле  х-10 цм од 

подних керамичких плочица на лепак, у техници  

отворена фугна. Приликом постављања користити 

квалитетан лепак ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући, и 

фуговати водоотпорном  фуг масом ХЕНКЕЛ ЦЕ 33, или 

одговарајућа.                                    

м¹ 14,89        

 



 

 

Ред. 

број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 
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са ПДВ 

19. Набавка материјала и постављање  подних 

противклизних керамичких плочица, дим 33/33, А класе 

домаће производње, отпорних на хабање, отпорних на 

хемикалије, отпорних на мрље,   по избору  наручиоца. 

Приликом  постављања користити квалитетан лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући, и фуговати 

водоотпорном  фуг масом ХЕНКЕЛ  ЦЕ 33, или 

одговарајућа. 

У цену урачунати набавку  квалитетних противклизних  

лајсни од АЛ, газне ширине 2 цм. Димензије степеница  

30/13/315.             

ком 4        

20. Обрада степеника грађевинским лепком  ХЕНКЕЛ ради 

изравнавања чела газишта (дубина зуба 1,5 цм), како би 

се на њега могла поставити подна керамика на лепак и 

изравнавање нагиба и улегнућа газишта х 1,5 цм 

насталих услед дугогодишњег коришћења, такође 

грађевинским лепком, као припрема за постављање  

керамичких плочица (димензије степеника 32/14/148).          

ком 54        

21. Набавка материјала и постављање  подних 

противклизних керамичких плочица, дим 33/33, А класе 

домаће производње, отпорних на хабање, отпорних на 

хемикалије, отпорних на мрље, по избору  наручиоца. 

Приликом  постављања користити  квалитетан лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11,  или одговарајући, и фуговати 

водоотпорном фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа. 

У цену урачунати набавку квалитетних противклизних  

лајсни од АЛ, газне ширине 2 цм. Димензије степеница  

32/14/148.            

ком 

 

 

 

54        

 

 

 



 

 

Ред. 

број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Зависни 

трошкови 

Стопа 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

на јед. 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

без  ПДВ 

Износ 

ПДВ-а на 

укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

са ПДВ 

22. Набавка материјала и постављање  подних 

противклизних керамичких плочица, дим 33/33, А класе 

домаће производње, отпорних на  хабање, отпорних на 

хемикалије, отпорних  на мрље, по избору наручиоца, на  

три подеста  и два међуподеста. 

Приликом постављања користити квалитетан лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући, и фуговати 

водоотпорном  фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа. 

У цену урачунати набавку  прелазне лајсне на споју  

новог пода са старим.  

Плочице постављати  тако да се по  ободу направи рам од 

равно  постављених плочица, а унутар рама плочице  

постављати по дијагонали.                                     

м
2 

 

 

 

48,41        

23. Набавка и постављање сокле  х 35 цм од подних 

керамичких плочица по избору наручиоца,  на лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући,  у техници отворена 

фугна, са фуговањем  водоотпорном  фуг масом ХЕНКЕЛ 

ЦЕ 33, или одговарајућа. Сокла се поставља тако да прати 

степених, а не косину.  

У цену  урачунати постављање Л металних завршних 

лајсни исте боје и квалитета као лајсна на газиштима.                                                                 

м¹ 52,71        

24. Набавка и постављање сокле  х 35 цм од подних 

керамичких плочица по избору  наручиоца  на лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући,  у техници отворена 

фугна, са фуговањем водоотпорном  фуг масом ХЕНКЕЛ 

ЦЕ 33, или одговарајућа. Сокла се поставља  тако да 

прати степених, а не косину.  

У цену урачунати постављање Т металних завршних 

лајсни исте боје и квалитета као лајсна на газиштима.                                                                  

м¹ 52,71        
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број 

 

Опис послова 

 

Ј.м. 

 

Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Зависни 

трошкови 

Стопа 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а на 

јед. цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

без  ПДВ 

Износ 

ПДВ-а на 

укупну 

цену 

УКУПНА 

ЦЕНА  

са ПДВ 

25. Набавка и постављање подних противклизних 

керамичких плочица А класе домаће производње, 

отпорних на хабање, отпорних на хемикалије, отпорних 

на мрље, по избору  наручиоца на улаз из дворишта, на 

цементну  кошуљицу  (дебљином кошуљице  

изнивелисати пад на површини која се облаже) и  

фуговати  водоотпорном фуг масом  Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа,  у тону по избору наручиоца. 

У цену урачунати цену прелазних лајсни на споју новог 

пода са старим.                      

м
2
 8,30        

26. Пажљиво разбијање постојећих степеника од бетона, 

преко којих прелази цев за грејање, са утоваром шута и 

одвозом на градску депонију.                       

м³ 1,84        

27. Набавка материјала и израда нових степеника од  

армираног бетона преко цеви за грејање, са заштитом 

(изолацијом цеви),  са потребном арматуром и оплатом.                       

м³ 0,63        

28. Набавка материјала и постављање  подних 

противклизних керамичких плочица, дим 33/33, А класе 

домаће производње, отпорних на хабање, отпорних на 

хемикалије, отпорних  на мрље, по избору наручиоца. 

Приликом  постављања користити квалитетан лепак 

ХЕНКЕЛ ЦМ 11, или одговарајући, и фуговати 

водоотпорном фуг масом Хенкел ЦЕ 33, или 

одговарајућа.  

У цену урачунати набавку квалитетних противклизних  

лајсни од АЛ, газне ширине 2 цм. Димензије степеница  

34/15/225.                  

ком 4        

29. Пажљива демонтажа маски за радијаторе од универа и 

поновна монтажа после постављања плочица.                                                 

м¹ 10,80        

 

                                                                                                                      УКУПНО:  

    

Датум:               Понуђач: 

_______________________      М.П.      ____________________



8 

 

 


