
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: 991/1/16-/05/5 

Датум: 09.06.2016. године 

 

 

 

На основу члана 54. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Изменом конкурсне документације за јавну 

набавку УГРАДЊА ЛАМИНАТА, ЈН број: 7/16-МВ од 08.06.2016. године, врши се  

 

 

 

ТЕХНИЧКО УСАГЛАШАВАЊЕ 

 

 

обрасца из прилога датих уз ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку 

радова – уградње ламината, број 985/1/16-05/5 од 08.06.2016. године, 

 

Образложење: 

Уз Измене конкурсне документације са прецизно наведеним подацима који су 

промењени дати су прилози  (стране број 6 од 41 и страна број 22 од 41 конкурсне 

документације), од којих на обрасцу – страна 22 од 41, није био усклађен податак наведен 

на 1. и 2. страни Измена конкурсне документације. 

 

Наведена измена је усаглашена и дата у прилогу. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dombrankovokolo.rs/


 

 уобичајеним термо и звучним 

карактеристикама за ту дебљину филца. 
       

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      

 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 
 


