
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

 

На основу члана 54, став 12, тачка 1 и члана 63 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

мале вредности извођења радова број 404-1/33Р-2020-28 – Одржавање и поправка 

верских објеката, врши  

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 
 
 
Врши се измена конкурсне документaције и то: 

 

 

* у делу VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ - ПРЕДМЕРОМ 

И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА, ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, мења се и допуњује СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРСКИХ 

ОБЈЕКАТА на страни 26/46, у табели, под II СТОЛАРСКИ РАДОВИ, за позиције под 

редним бројем 1 и 2.  

 

 

 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом 

конкурсне документације бр. 1, а у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3, тачка 33 Закона о јавним набавкама. 

 

Измењена страница конкурсне докуметације је саставни део конкурсне 

документације. 

 

 У складу са извршеном Изменом конкурсне документације бр. 1, а на основу члана 

63, став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш, Градска 

управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 28 (канцеларија број 

202, други спрат), 18105 Ниш, најкасније до 11.06.2020. године, до 11:00 сати, непосредно 

или путем поште. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, 11.06.2020. године, по истеку рока 

за подношење понуда, у 12:00 сати, у објекту Града Ниша, Ул. Николе Пашића бр. 28 

(сала на другом спрату), 18105 Ниш. 

 

Прилог: Измењена страница спецификације Предмер и предрачун радова – поправка 

и одржавање верских објеката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Измена бр. 1 КД, измењена стр. 26/46 за ЈН бр. 404-1/33Р/2020-28 

Матични број и ПИБ   

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ  

ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
 

  
  

 

ОБЈЕКАТ: КОМПЛЕКС САБОРНОГ ХРАМА У НИШУ 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Опис 
Јед. 

мере 

Коли

чина 

Цена по 

јединици 

мере без 

урачунатог 

ПДВ-а 

Укупна цена 

по јединици 

мере без 

урачунатог 

ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 6=4*5 

  I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

 

 

 
1. 

Демонтажа стакала са два постојећа вишеделна портала 

на јужној страни Саборног храма и одлагање у храму 

због поновне монтаже. Поломљена стакла утоварити и 

одвести на градску депонију. Обрачун по комаду. 

ком. 5 

  

 

2. 

Демонтажа постојећих вишеделних портала на јужној 

страни Саборног храма, утовар и одвоз на градску 

депонију. Обрачун по комаду. 

ком. 2 

  

     УКУПНО  

  II СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

 

 

 

1. 

Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа 

вишеделних лучних портала од првокласне чамове грађе 

на јужној страни Саборног храма, са израдом једног 

недостајућег крста  у свему према постојећим. Портале 

застаклити демонтираним стаклима а недостајуће  

израдити и застаклити армираним стаклом д=6мм и 

премазати два пута заштитним премазом за дрво, 

еквивалент типу Садолин у боји као постојећи.  

Оријентационе диманзије портала су 330x540цм. 

Обрачун комплет по комаду са монтажом и демонтажом 

скеле. НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места. 

ком. 2 

  

 

2. 

Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа 

вишеделних лучних портала од првокласне чамове грађе 

на јужној страни малог Саборног храма,  са једним 

отварајућим крилом у свему према постојећим. Портале 

застаклити типом ''ИЗО'' 4+12+4 и премазати два пута 

заштитним премазом за дрво еквивалент типу Садолин у 

боји као постојећи.  Оријенталне димензије портала су 

200x150 цм.Обрачун комплет по комаду. НАПОМЕНА: 

Све мере узети на лицу места 

ком. 8,0 

  

 

3. 

Набавка материјала и премазивање заштитним премазом 

за дрво еквивалент типу Садолин у боји као постојећи, 

преосталих портала на јужној страни Саборног храма .  

Обрачун комплет по комаду са монтажом и демонтажом 

скеле. 

ком. 4,0 

  

     УКУПНО  

  III ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

 

 

 1. 

Зидање парапетног зида са јужне стране малог саборног 

храма, пуном опеком укупне висине од око 25цм са 

израдом хоризонталног АБ серклажа висине 10цм, 

малтерисањем продужним малтером Р=1:2:5 и бојењем 

фасадном бојом два пута у боји као постојећи. 

m
1
 18,0 

  

     УКУПНО  


