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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 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку радова – УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/16-МВ 

 

 

 

У СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 

1. На страни 6. од 41., у делу: 

 

Поглавље 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И  ОПИС 

РАДОВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,  

 

- у тачки 2.2. Техничка спецификација, количина и опис радова: 

 

- опис радова наведен у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА 

МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА“,  у тачки под редним бројем  4., мења се и гласи: 

 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мере 

Количина 

Б РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПОДНИХ ОБЛОГА   

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 807,52 

 

- Измена је извршена у првом реду описа, тако да уместо наведеног „20х20 мм“, 

треба да стоји „20х40 мм“. 

http://www.dombrankovokolo.rs/


2. На страни 22. од 41., 

 
У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, опис 

радова наведен у табели обрасца, у делу описа под „Б – РАДОВИ НА МОНТАЖИ 

ПОДНИХ ОБЛОГА“, у тачки под редним бројем 4., мења се и гласи: 

 
 

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 

Б РАДОВИ НА МОНТАЖИ 

ПОДНИХ ОБЛОГА 

       

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 807,52      

 

- Измена је извршена у другом реду описа, тако да уместо наведеног „20х20 мм“, 

треба да стоји „20х40 мм“. 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Измењене стране конкурсне документације и то 6. и 22. од 41, налазе се у 

прилогу. 

 

2. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

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

као и дате одговоре који су објављени на Порталу јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 



8. Померање намештаја, са назнаком да свака соба 

садржи кревете (у већини случајева кревети су на 

спрат), плакаре, 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. 

соба 51 

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 771,63 

2. Спој прага улазних врата и ламината извести 

обавезно уводним лајснама причвршћеним за 

постојећи праг, које набавља и уграђује понуђач. 

м¹ 65,00 

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

термо и звучним карактеристикама за ту дебљину 

филца. 

м² 771,63 

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 807,52 

5. Скраћивање алуминијумских, улазних врата на 

местима где је то неопходно (собе). 

ком 10 

 

 

 

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад 
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 уобичајеним термо и звучним 

карактеристикама за ту дебљину филца. 
  

     

4. Набавка и монтажа таркет лајсни 20/20 

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 807,52      

5. Скраћивање алуминијумских, улазних 

врата на местима где је то неопходно 

(собе). 

ком 10      

 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.  

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН број: 7/16-МВ 22/41 


