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             Београд, јун 2020. године 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1723-6/16 од 29. маја 2020. 

године, како следи: 

 

 

1) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се тачка 6.2) Образац 

понуде, у делу под тачком 3) Понуђена цена, тако да сада гласи: 

 

„3) Понуђена цена: 

 

Табела 3 – спецификација радова и структура понуђене цене 

Рб. Опис позиције ЈМ Количина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1 
Демонтажа постојећих једнокрилних 

дрвених врата заједно са штоком.  

  

  

 Обрачун по ком ком 5.00     

2 

Рушење, демонтажа постојеће металне 

подконструкције некадашњег касетног 

плафона од ГК плоча. 

  

  

Обрачун по m2 m2 115.00     

3 

Пажљива демонтажа керамичких плочица 

у мањој просторији и мокром чвору.  
  

Обрачун по m2 m2 44.72     

4 
Демонтажа постојећег итисона у ходнику.   

Обрачун по m2 m2 21.32     

5 

Рушење постојеће цементне кошуљице 

д=3-4 cm. 
 

Обрачун по m2 m2 127.58     

6 

Пажљива демонтажа постојећих 

плафоњера ради поновне уградње.  

  

  

Обрачун по ком ком 4.00     

7 

Обијање малтера са зидова на местима где 

се малтер одвојио. 
  

Обрачун по m2 m2 25.00     

8 

Рушење постојећег зида од опеке ради 

формирања чајне кухиње. 

  

 

Обрачун по m2 m2 13.00     

9 
Рушење бетонске плоче са забетонираних 

шахти. 

  

  



Обрачун по ком ком 3.00     

10 

Демонтажа постојећих клима и 

вентилатора. 

  

 

Обрачун по ком ком 3.00     

11 

Демонтажа рама од ливено-гвоздене 

решетке у улазном холу. 

  

  

Обрачун по ком ком 1.00     

12 
Демонтажа постојеће санитарије.   

Обрачун све комплет. кпл 1.00     

13 

Утовар и одвоз шута и демонтираног 

материјала на градску депонију. 

  

 

Обрачун по m3 m3 24.00     

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ   

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 

Малтерисање зидова са којих је обијен 

малтер или нових зидова, продужним 

малтером у два слоја, са претходном 

припремом подлоге, прскањем површине 

цементним млеком. 

 

Обрачун по m2 m2 45.00   

2 

Зазиђивање отвора са којих су демонтирана 

врата, у ходнику и мањој просторији и 

зидање зида између тоалета и чајне кухиње, 

одговарајућим опекарским производом и 

малтером. 

 

Обрачун по m2 m2 11.00   

3 

Набавка материјала и израда лако армиране 

цементне кошуљице у дебљине д=5 cm. 
 

Обрачун по m2 m2 59.86   

4 

Набавка материјала и израда брзосушеће 

цементне кошуљице са ТОП ЦЕМОМ 

дебљине д=4 cm. 

 

Обрачун по m2 m2 40.00   

5 

Зазиђивање постојећег димњака опеком у 

продужном малтеру. 
 

Обрачун по ком ком 1.00   

6 

Крпљење шлицева продужним малтером, 

после постављања разних инсталација 

ширине до 10 cm, комплет са материјалом. 

 

Обрачун по m1 m1 63.50   

7 

Набавка материјала и обрада шпалетни 

цементним малтером са свим припремним 

радовима. 

 

Обрачун по m1 m1 28.00   



8 

Праг и степеник на улазу у просторију 

изравнати репаратурним малтером. 
 

Обрачун по ком ком 2.00   

9 

Израда изравнавајућег слоја преко постојеће 

бетонске подлоге ОЛМО масом. 
 

Обрачун по m2 m2 90.00   

10 
Израда постоља за рам шахт поклопца.  

Обрачун по ком ком 3.00   

11 

Израда подлоге од цементног малтера 

дебљине d=3cm у шахту за отирач у улазном 

холу. Димензије 1,40*1,20 cm. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   

12 

Набавка материјала и израда полимер 

цементне хидроизолације у мокром чвору. 
 

Обрачун по m2 m2 8.40   

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

III СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

1 

Нaбaвкa мaтeриjaлa, испoрукa, постављање 

и замена поломљених стакала на прозорима 

и вратима.Стакло је флот 4 mm. Стакло 

након уградње гитовати.  Површина стакла 

за замену до 0,7 m2/ком. 

 

Обрачун по комаду ком 11.00   

УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   

 

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Нaбaвкa и испорука на локацију зидних 

кeрaмичких плoчицa прве класе, дeзeн и 

бoja пo избoру нaручиoцa посла. Плаћање се 

врши уз рачун добављача + 6% за 

манипулативне трошкове. 

 

Обрачун по m2 m2 35.00 2,100.00 73,500.00 

2 

Угрaдњa зидних кeрaмичких плoчицa, нa 

лeпку, са припрeмом подлоге цементним 

малтером за постављање керамичких 

плочица, комплет обрачунато сa фугoвaњем, 

дeзeн и бoja пo избoру нaручиoцa посла. 

Ценом обухватити лепак и фуг масу. 

 

Обрачун по m2 m2 35.00   



3 

Нaбaвкa и испорука на локацију пoдних 

прoтивклизних кeрaмичких плoчицa прве 

класе, дезен и боја по избору наручиоца 

посла. Плаћање се врши уз рачун добављача 

+6% за манипулативне трошкове. 

 

Обрачун по m2 m2 38.00 2,100.00 125,706.00 

4 

Угрaдњa пoдних прoтивклизних кeрaмичких 

плoчицa нa лeпку, у зaтврeнoм прoстoру, 

дeзeн и бoja пo избoру нaручиoцa посла. 

Oбрaчун пo m2 угрaђeнe пoвршинe.  Ценом 

обухватити лепак и фуг масу. 

 

Обрачун по m2 m2 38.00   

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

 

V ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 

1 

Нaбaвкa и испорука на локацију класичног 

храстовог паркета прве класе  пo избoру 

нaручиoцa посла. Плаћање се врши уз рачун 

добављача + 6% за манипулативне 

трошкове. 

 

Обрачун по m2 m2 90.00 4,200.00 325,836.00 

2 

Постављање, штуковање и хобловање 

класичног храстовог паркета. 
 

Обрачун по m2 m2 90.00   

3 

Набавка материјала и лакирање паркета у 

три слоја. 
 

Обрачун по m2 m2 90.00 2,100.00 162,918.00 

4 

Набавка материајала, уградња и лакирање 

храстових сокли висине 6 cm. 
 

Обрачун по m1 m1 60.00   

5 

Израда и уградња храстових прагова 

(споредни улаз, тоалет, велика просторија и 

мања просторија)  од масива дебљине 2,5 

cm. У цену урачунати узимање мера, обраду 

и уградњу истих, ширине 15 cm.  

 

Обрачун по m1 m1 4.00   

УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  

 

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка, испорука и уградња унутрашњих 

једнокрилних пуних дрвених врата 

(споредни улаз, тоалет, чајна 

кухиња/ходник) у свему према постојећим 

вратима на објекту, потребним оковима, 

бравом и цилиндром. Мере се узимају на 

лицу места. 

 



Обрачун по ком ком 3.00   

2 

Набавка и замена постојећих оштећених 

брава цилиндара и трукера на постојећим 

унутрашњим вратима. 

 

Обрачун по ком ком 3.00   

3 

Ампасовање  врата са штеловањем 

постојећих шарки и брава. 
 

Обрачун по ком ком 3.00   

4 

Рестаурација, санација, фарбање двоструких 

четворокрилних прозора са припадајућом 

потпрозорском клупицом и металном 

решетком, у боји постојеће столарије. Са 

прозора пажљиво скинути све наслаге и 

боју, до чистог дрвета. Чишћење извести 

хемијским и физичким путем, пажљиво да 

се дрво не оштети и да не промени боју. 

Комплетан прозор детаљно прегледати и 

анпасовати, све оштећене делове санирати 

пломбирањем слабих делова епоксидним 

двокомпонентним лепком и струготином од 

исте врсте дрвета. Оков прегледати, 

очистити и поправити, делове који 

недостају урадити по узору на постојећи 

оков и поставити. у циљу постизања 

првобитног изгледа прозора. Димензија 

прозора 178/195 cm. 

 

Обрачун по ком ком 5.00   

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

 

VII МОЛЕРСКИ   РАДОВИ 

1 
Набавка материјала и глетовање  зидова.  

Обрачун по m2 m2 265.34   

 

 
  

   

2 

Бојење зидова полудисперзивном бојом са 

свим потребним предрадњама за ову врсту 

радова у тону по избору инвеститора - 

MAXIMA RAL1585.  

 

Обрачун по m2 m2 265.34   

3 

Набавка материјала и наношење подлоге на 

зидове. 
 

Обрачун по m2 m2 265.34   

4 

Скидање старе боје са постојеће унутрашње 

столарије (улазна врата, врата 

предпростора, врата велике просторије, 

врата мање просторије), шмирглањем, 

 



паљењем или отапањем хемијским 

средством. 

Обрачун по комаду. ком 4   

5 

Бојење уљаном бојом и лакирање постојеће 

унутрашење столарије, са које је скинута 

стара боја, са свим потребним предрадњама 

за ову врсту радова, у тону по избору 

инвеститора. 

 

Обрачун по комаду ком 4   

6 

Бојење и лакирање челичних и ливених 

радијатора бојом отпорном на температуру 

– радијатор лак, са свим потребним 

предрадњама за ову врсту радова у тону по 

избору инвеститора. 

 

Обрачун по m2 m2 27.68   

7 

Бојење и лакирање челичних цеви грејања 

бојом отпорном на температуру – радијатор 

лак, са свим потребним предрадњама за ову 

врсту радова у тону по избору инвеститора. 

 

Обрачун по m1 m1 35.10   

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ   

VIII СУВОМОНТАЖНИ   РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и облагање зидова гипс 

картонским плочама на металној 

подконструкцији и погачама ради 

затварања постојећих прозора. 

 

Обрачун по m2 m2 21.07   

2 

Набавка материјала и израда спуштеног 

плафона од гипс картонских  плоча, на 

металној подконструкцији са вешаљкама и 

носећим и монтажним  ЦД профилом. 

Дебљина плоча д=12,5 mm. Без 

термоизолације. 

 

Обрачун по m2 m2 116.00   

3 

Набавка материјала и израда спуштеног 

плафона од влагоотпорних гипс картонских  

плоча, на металној подконструкцији са 

вешаљкама и носећим и монтажним  ЦД 

профилом. Дебљина плоча д=12,5 mm. Без 

термоизолације. 

 

Обрачун по m2 m2 9.86   

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ   

 

X РАЗНИ РАДОВИ 



1 

Израда електро инсталације за мокри чвор и 

чајну кухињу. 
 

Обрачун комплет кпл 1.00   

2 

Израда  инсталације водовода и 

канализације за мокри чвор и чајну кухињу. 
 

Обрачун комплет кпл 1.00   

3 

Набавка и уградња лед панела у спуштени 

плафон у мокром чвору и чајној кухињи. 
 

Обрачун по комаду. ком 4.00   

4 
Набавка отирача за ноге дим. 1,40х1,20 m.  

Обрачун по ком ком 1.00   

5 

Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa сливникa сa 

прoхрoмскoм пoднoм рeшeткoм и 

неповратном клапном против непријатних 

мириса: 

 

Обрачун по ком ком 2.00   

6 

Нaбaвкa и угрaдња кoнзолне wц шoљe, 

(типа Инкер Поло или слично), сa свим 

пратећим потребним спојним елементима и 

материјалом за заптивање, кoмплeт сa 

пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   

7 

Нaбaвкa и угрaдњa назидно/надградног 

кeрaмичкoг умивaoникa (типа Коло Пиано), 

ширинe ~ 50 cm, висине ~14 cm, сa 

пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу, кoмплeт сa 

шрaфoвимa. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   

8 

Нaбaвкa и угрaдњa сифона за лавабое - 

подсклоп метални, хромиран, штелујући, са 

повезивањем на лавабо и канализациону 

инсталацију, комплет обрачунато са свим 

потребним везивним материјалом. 

 

Обрачун по ком ком 2.00   

9 

Нaбaвкa и угрaдњa jeднoручнe бaтeриje за 

лавабо са пилетом, типа KFA German или 

слично, сa пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу, 

кoмплeт сa свим пoтрeбним вeнтилимa и 

црeвимa. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   

10 

Нaбaвкa и угрaдњa туш бaтeриje за каду, 

типа KFA German или слично, сa 

пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу, кoмплeт сa 

свим пoтрeбним вeнтилимa и црeвимa. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   



11 
Набавка и уградња бојлера за воду 50 l.  

Обрачун по ком ком 1.00   

12 
Набавка и уградња туш кабине.  

Обрачун по ком ком 1.00   

13 

Набавка, довоз и уградња санитарног 

монтажног елемента типа Geberit  + типка  

за двоколичинску технику испирања, чеоно 

активирање. Уградна висина 112 cm за 

сувомонтажну уградњу (облагање ГК 

влагоотпорним плочама, 2х12.5 mm, 

посебно обрачунатим), комплет обрачунато 

са набавком и уградњом Duofix Basic 

уградног сета за предзидну монтажу. 

 

Обрачун по ком ком 1.00   

14 
Набавка и уградња огледала 60х40 cm  

Обрачун по ком ком 1.00   

15 

Набавка и уградња шахт поклопца против 

непријатних мириса са поклопцем у који се 

може поставити керамика типа АСО или 

слично. 

 

Обрачун по ком ком 3.00   

16 

Набавка и уградња купатилске галантерије : 

држач тоалет папира, 2 дозатора за течни 

сапун, држач убруса. 

 

Обрачун комплет кпл 1.00   

17 

Набавка и уградња доњег и горњег 

кухињског елемента са судопероом и пулта. 
 

Обрачун по комплет кпл 1.00   

18 
Набавка и уградња батерије за судоперу.  

Обрачун по ком ком 1.00   

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   

 

Напомена: У цену урачунати све радове описане у спецификацији обрасца понуде као и 

све друге зависне трошкове (набавку материјала, транспорт као и заштиту подова, намештаја и 

столарије ПВЦ фолијом; измештање намештаја потребно за обављање радова са враћањем на 

првобитно место; одржавање чистоће у објекту, несметано коришћење простора ван зоне радова; 

утовар у камион и одвоз шута на градску депонију као и набавку, транспорт, уградњу, монтажу, 

утовар и истовар свог потребног материјала и друге зависне трошкове). 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у обрасцу 

спецификације, у зависности од потреба на објектима, односно потреба корисника. 

  
Упутство за попуњавање Табеле 3 – структура понуђене цене: 

- у колону број 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

- у колону број 6 уписати укупну цену без ПДВ-а; 

 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Редни број Врста радова Цена без ПДВ-а 

I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ  

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

III СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ  

IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

V ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

VII МОЛЕРСКИ   РАДОВИ  

VIII СУВОМОНТАЖНИ   РАДОВИ  

IX РАЗНИ РАДОВИ  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 

2) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 6 и тако 

измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу 

јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације. 

  

3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 


