
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 35 од 106,  41 од 106, 42 од 106, 45 од 106 и 95 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/
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 

 Понуђачи су дужни да понуде цену у динарима, без ПДВ-а, за све ставке из обрасца понуде, као и укупне цене. 

  У цену позиције урачунати набавку, транспорт, испоруку и уградњу свог потребног и пратећег материјала за извршење 

конкретне позиције; употребу потрошних машина, алата и механизације; узимање мера на лицу места; заштиту подова, намештаја и 

столарије ПВЦ фолијом; измештање намештаја потребно за обављање радова, са враћањем на првобитно место; одржавање чистоће 

градилишта за несметано коришћење простора ван зоне радова; прикупљање и изношење шута ван објекта, утовар  у камион и одвоз  на 

градску депонију до 25км; као и завршно чишћење свих коришћених просторија и градилишта 

 

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 

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

1. Рушење преградних зидова од опеке, дебљине д=12 цм.  

Позиција обухвата и обијање малтера са обе стране зида. 

Обрачун по м2 или м3 у зависности од дебљине зида.         

  

  Зид д=7цм m2 20,00       

  Зид д=12цм m2 40,00       

  Зид д=25-38цм m3 30,00       

2. Рушење слоја цементне кошуљице дебљине до 5цм.           

  Обрачун по м2 m2 35,00       

3. Рушење слоја лако армиране цементне кошуљице 

(армиране лаком арматурном мрежом, рабиц мрежом или 

влакнима) укупне дебљине до 5цм.   

          

  Обрачун по м2 m2 15,00       

4. Рушење, демонтажа постојећег плафона од трске са 

подконструкцијом. Позиција обухвата обијање малтера и 

демонтажу комплетне дрвене подконструкције. 

      

  

  

  Обрачун по м2 m2 90,00       
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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 

7. Набавка материјала, транспорт, насипање, разастирање и 

набијање слоја туцаника гранулације од  0-31,5мм. 

      

  

  

  Обрачун по м3 m3 20,00       

8. Набавка и уградња завршног слоја асфалта на колским 

прилазима и паркингу. 

      

  

  

  дебљине до 4 цм m2 50,00       

9. Набавка, транспорт и постављање бехатон плоча разних 

геометријских облика, димензија 10х10цм до 25х25цм, 

дебљине д=5 цм у слоју песка.  (полагање слоја песка се 

посебно обрачунава). 

      

  

  

  Обрачун по м2 m2 60,00       

10. Набавка, транспорт и постављање бетонског растера 

квадратног или правоугаоног облика, димензија 25х25цм 

до 40х60цм, дебљине д=10-12 цм у слоју глиненог песка 

д=2 цм (преко слоја песка који се посебно обрачунава). 

      

  

  

  Обрачун по м2 m2 120,00       

11. Разбијање АБ плоча и зидова са сечењем арматуре, 

одвозом шута на депонију. 

      

  

  

а) дебљине до 20 цм m3 20,00       

б) дебљине преко 20 цм m3 12,00       

12. Набавка материјала и израда бетонске плоче дебљине 

д=10 на слоју шљунка (посебно обрачунатог) са свим 

транспортним трошковима. 

      

  

  

  МБ 20/30 m2 50,00       

13. Бетонирање АБ међуспратне конструктивне плоче МБ 

25-35 у глаткој једностраној оплати са подупирачима. 

      

  

  

  Обрачун по м3 m3 80,00       
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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 

14. Бетонирање косе степенишне плоче са подестима МБ 25-

35, са истовременом израдом степенишних газишта. 

      

  

  

  Обрачун по м2 стварне површине плоче  m2 75,00       

15. Бетонирање армирано-бетонских стубова у оплати, 

бетоном МБ 25-35, са свим пратећим радовима. 

Димензије стубова 19х19цм до 25х25цм. Ценом 

обухватити израду оплате и одговарајућих арматурних 

серклажа према статичком прорачуну. 

      

  

  

  Обрачун по м3 m3 30,00       

16. Бетонирање армирано-бетонских подвлака, греда, 

надвратника и надпрозорника у оплати, бетоном МБ 25-

35, са свим пратећим радовима. Ценом обухватити 

израду оплате и одговарајућих арматурних серклажа 

према статичком прорачуну 

      

  

  

  Обрачун по м3 m3 50,00       

17. Бетонирање армирано-бетонских зидова у глаткој 

оплати, бетоном МБ 25-35, са свим пратећим радовима. 

Дебљине зидова д=15-25цм. Ценом обухватити израду 

оплате и уградњу одговарајуће арматурне мреже према 

статичком прорачуну 

      

  

  

  Обрачун по м3 m3 60,00       

18. Израда армирано бетонске плоче шахта. У плочи 

оставити отвор и поставити носач поклопца шахта који 

се посебно наплаћује. Плочу армирати мрежастом 

арматуром по статичком прорачуну и бетонирати 

бетоном МБ 30.Дебљина плоче д=10-15цм. Горњу 

површину изравнати и неговати бетон. Ценом 

обухватити израду оплате и уградњу одговарајуће 

арматурне мреже према статичком прорачуну 

      

  

  

  Обрачун по м2 плоче без одбитка отвора за поклопац. m2 10,00       

19. Набавка, сечење, обликовање и уградња арматуре. 

Арматура се обрачунава посебно само за позиције у 

оквиру којих није предвиђена истовремена уградња исте. 

      

  

  

  Обрачун по кг kg 200,00       
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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 

7 Набавка материјала, узимање мера и израда прозора и врата од 

челичних профила и металних кутијастих профила, са уградњом, 

бојењем основном и завршном лак бојом и обрадом шпалетни (без 

уградње стакла) 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 20,00       

8 Израда и монтажа металне ограде висине 100 цм од кутијастих 

челичних профила. Носачи димензија 40x40x5мм. Ограду од 

кутијастих профила обојити бојом за метал 3u1 ''Irkom'' 

(антикорозивна, темељна и завршна боја са ефектом кованог гвожђа) 

или одговарајућом. Површине пре наношења боје очистити и 

припремити у складу са упутством произвођача. 

      

  

  

Обрачун по м1 m1 25,00       

9 Набавка и монтажа противпожарних врата са одговарајућом атесном 

документацијом. Врата опремити  одговарајућом бравом и оковом и 

иста обојити одговарајућим бојама отпорним на пожар. 

      

  

  

а) пп 60 мин једнокрилна m2 12,00       

б) пп 90 мин једнокрилна m2 6,00       

10 Израда и монтажа лаке конструкције од челичних профила или 

металних кутијастих профила (надстрешнице, решетке исл.), 

заштићено заштитном и основном бојом у два слоја и завршном лак 

бојом по избору наручиоца. 

      

  

  

Обрачун по килограму kg 500,00       

11 Узимање мера, набавка, испорука и уградња саћастог лексана 

д=10мм (на челичну конструкцију која се обрачунава посебно) са 

свим потребним пратећим материјалом 

      

  

  

Обрачун по м2 м2 30,00       

12 Израда и монтажа решетки и рамова за отираче од угаоног гвожђа 

30x30x5 мм и пљоснатог флах гвожђа 25x5мм. Рам и решетку 

обојити бојом за метал 3u1 ''Irkom'' (антикорозивна, темељна и 

завршна боја са ефектом кованог гвожђа) или одговарајућом. 

Површине пре наношења боје очистити и припремити у складу са 

упутством произвођача. 

      

  

  

Обрачун по килограму kg 300,00       



Страна 95 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 

10. Узимање мера, набавка, испорука и уградња армираног 

стакла д=6-7 мм. 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 6,00       

11. Набавка испорука и лепљење рефлектујуће стопсол 

фолије на стакло 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 40,00       

12. Набавка и лепљење фолије ефекат пескираног стакла на 

стаклу 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 20,00       

13. Уклањање постојеће фолије са стакла и потпуно 

чишћење преосталог везног материјала са подлоге 

      

  

  

Обрачун по м2 m2 20,00       

УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:    

XV РАЗНИ РАДОВИ     

1 Цена рада радника за непредвиђене послове 
    

  

а) помоћни радник нч 60,00      

б) КВ радник нч 60,00      

в) ВКВ радник нч 60,00      

г) Инжењер нч 60,00      

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:  
  

 


