
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив органа који 

спроводи поступак: 

Управа за заједничке послове републичких органа 

као тело за централизоване јавне набавке  

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак јавнe набавкe број 26/2019 

Врста предмета: Радови  

Природа и обим 

радова и основна 

обележја радова, место 

извршења радова, 

ознака из 

класификације 

делатности, односно 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке je извођење грађевинско занатских радова на 

текућем одржавању. 

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови  

Измена конкурсне 

документације: 

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа 

за заједничке послове републичких органа врши измену конкурсне 

документације у Обрасцу спецификације са структуром понуђене 

цене. 

Измењене стране 92 и 93 од 106 конкурсне документације налазе се 

у прилогу. 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

Потребно је да уважите извршене измене Конкурсне документације 

и понуду поднесете на измењеним странама. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

http://www.uzzpro.gov.rs/


Страна 92 од 106 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019 

Рб. Опис позиције Ј.М Количина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ђ) двострано ватроотпорним плочама ф 90 m2 5,00       

38. Набавка материјала и израда лаких преградних зидова од 

гипскартонских плоча. Позиција обухвата израду металне 

подконструкције д=5 - 10 цм, постављање минералне вуне 

д=3-8цм обложене ПВЦ фолијом са обе стране, и облагање 

зида са обе стране стандардним гипскартонским плочама 

д=12,5мм, Обрачун по нето површини зида до нивоа 

плафона без отвора. Конструкцију у оквиру спуштеног 

плафона која се не облаже плочама и у којој се не поставља 

термоизолација се не обрачунава. 

      

  

  

Зид укупне дебљине д=7,5 цм m2 25,00       

Зид укупне дебљине д=10 цм m2 150,00       

Зид укупне дебљине д=12,5 цм m2 25,00       

39. Набавка материјала и израда металне подконструкције за 

лаке преградне зидове и конструкције за облагање зидова 

са испуном од минералне вуне дебљине 3-8цм. 

      

  

  

a)  Конструкција д= 5цм са вуном дебљине 3цм, обложене 

ПВЦ фолијом са обе стране 
m2 20,00     

  

б) Конструкција д= 7,5цм са вуном дебљине 5цм, обложене 

ПВЦ фолијом са обе стране 
m2 20,00     

  

в) Конструкција д= 10цм са минералном вуном дебљине 

8цм, обложене ПВЦ фолијом са обе стране 
m2 10,00     

  

40. Набавка материјала и израда спуштеног монолитног 

плафона од гипс картонских  плоча, на металној 

подконструкцији са вешаљкама и носећим и монтажним  

ЦД профилом. Дебљина плоча д=12,5 мм. Без 

термоизолације. 

      

  

  

а) стандардне плоче m2 50,00       

б) влагоотпорне плоче m2 10,00       



Страна 93 од 106 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019 

Рб. Опис позиције Ј.М Количина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

(4х5) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в) ватроотпорне плоче ф 90 m2 20,00       

41. Набавка материјала и израда спуштених касетираних  

плафона од гипс картонских  плоча дебљине д=12,5 мм, 

димензија 60x60 цм, са израдом носеће конструкције од ЦД 

профила, висилица и осталим помоћним материјалом и 

типловањем у плафонску конструкцију. 

      

  

  

а) стандардне плоче m2 250,00       

б) влагоотпорне плоче m2 30,00       

42. Набавка и израда спуштених плафона типа "Hunter 

Douglas" или одговарајуће, комплет са носећом 

подконструкцијом. 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 10,00       

УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКИ   РАДОВИ:  
  

XIV СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ     

1. Чишћење старог гита и фалцова на прозорима и вратима и 

уградња новог стаклорезачког гита на истим, пре извођења 

фарбарских радова. 

      

  

  

Обрачун по м1 m1 50,00       

2. Скидање старог стакла, набавка материјала и уградња 

новог пескираног стакла са гитовањем и изношењем шута 

ван објекта: 

      

  

  

а) стакло дебљине д=3 мм m2 10,00       

б) стакло дебљине д=4 мм m2 20,00       
 


