
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за отворени поступак јавне 

набавке радова, брoj 404-2/20Р-2020-28 - Извођење радова на изградњи продавнице са 

палионицом при цркви Св. цара Константина и царице Јелене, Комисија за предметну јавну 

набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

У оквиру поглавља XII Техничка спецификација радова са обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни, у отвореном поступку јавне набавке радова, брoj 404-2/20Р-

2020-28 - Извођење радова на изградњи продавнице са палионицом при цркви Св. цара 

Константина и царице Јелене, врши се измена и допуна конкурсне документације, у делу VII 

СТОЛАРИЈА - позиција 2, тако да се због боље прегледности страна 40/95 конкурсне 

документације брише у целости, а додаје измењена и допуњена страна 40-1/95 конкурсне 

документације.  

Такође, у делу ПРИЛОЗИ, додаје се Шема унутрашње столарије – PОZ.S1, на допуњеној 

страни 95-1/95 конкурсне документације.  

Осим измене и допуне на страни 40-1/95 конкурсне документације и допуне на страни 95-

1/95 конкурсне документације, у свим осталим деловима конкурсна документација остаје 

неизмењена.  

 

ОПШТА НАПОМЕНА 

 

У ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, КОД ОПИСА ПОЈЕДИНИХ СТАВКИ, 

СВУДА ГДЕ ЈЕ ЕВЕНТУАЛНО ЗБОГ ПРЕЦИЗНИЈЕГ ОПИСА НАВЕДЕН РОБНИ ЗНАК, 

ПАТЕНТ, ТИП ИЛИ ИМЕ КОНКРЕТНОГ ПРОИЗВОЂАЧА, ПОДРАЗУМЕВА СЕ ИЗРАЗ 

„ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“. 

АКО СЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИС ПОЗИВА НА СРПСКИ СТАНДАРД ТАКАВ 

СТАНДАРД ЈЕ ОБАВЕЗАН И ПРИМЕЊУЈЕ СЕ КАО ТЕХНИЧКИ ПРОПИС, БЕЗ 

НАВОЂЕЊА РЕЧИ „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“, А ЗА СВЕ ОСТАЛЕ СТАНДАРДЕ НАВОДЕ 

СЕ РЕЧИ  „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“. 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и 

Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

У противном ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

 

Прилози: Измењена и допуњена страна 40-1/95 конкурсне документације и допуњена страна 95-

1/95 конкурсне документације. 

 

 

 

У Нишу, 16.07.2020. године



40-1/95 

2. оковом и механизмом за затварање.  Да би се обезбедило добро 

проветравање, у зони ослањања стакла треба да се употребе системски 

подметачи са каналом за циркулацију ваздуха као и опрема против инсеката. 

Kрилни дихтунг треба поставити по обиму и не прекидати га шаркама и/или 

лежиштима. По ободу позиције извршити херметизацију спојева, у 

термичком и хидроизолационом смислу. Врата су снадбевена паник бравом 

и одговарајућим оковом и механизмом за самозатварање, без прага. 

Унутрашња стаклена врата су од једноструког каљеног стакла дебљине 8мм. 

Kонструкција обухвата све радове, елементе, завршетке и дихтунге. 

Обрачун по комaду. Мере узети на лицу места. 

Poz 6-300x240+60cm са декоративном рељефном обрадом површине. На 

крилима се налазе пуне плоче са декоративном шаром према посебном 

цртежу. Шару израдити урезивањем у лимену плочу дебљине 5мм на CNC 

машини.Плоче преклапају оквир крила врате са спољне стране. Носеће 

вертикале су од фаданих алуминијумских профила (50 * 100 мм) ојачане 

челичним U профилима. Горња натсветла су са испуном од стиродура 

,обострано обложено АЛУБОНДОМ.   

 

 

 

 

 

комад 1    

 Poz1-115x245cm комад 2    

 Poz S1-100x245cm - заокретна 180
о
 комад 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Набавка, транспорт, испорука и монтажа Ал прозора, са отварањем према 

шеми. Прозори су израђени од Ал профила типа "ALUMIL" или 

одговарајући, у боји РАЛ 7009. Застакљено транспарентним сигурносним 

„pamplex“ стакалом 6mm+15mm+6mm средње транспарентно 

нискоемисионо. Максимални дозвољени коефицијент пролаза топлоте за 

профил је Uw=2,3 W/m²K, а за стакло Uw=1,1 W/m²K. Да би се обезбедило 

добро проветравање, у зони ослањања стакла треба да се употребе 

системски подметачи са каналом за циркулацију ваздуха као и опрема 

против инсеката. Kрилни дихтунг треба поставити по обиму и не прекидати 

га шаркама и/или лежиштима. По ободу позиције извршити херметизацију 

спојева, у термичком и хидроизолационом смислу. Kонструкција обухвата 

све радове, елементе, завршетке и дихтунге. Обрачун по ком. Мере узети на 

лицу места.  

Poz  5 – 250х60cm комад 4    

 

 

 

 

4. 

Набавка, транспорт, испорука и монтажа Ал стакленог портала са 

двокрилним застакљеним спољашњим вратима, са отварањем према шеми. 

Врата су израђена од Ал профила типа "ALUMIL" или одговарајући, у боји 

РАЛ 7009. Застакљено транспарентним сигурносним „pamplex“ стакалом 

6mm+15mm+6mm средње транспарентно нискоемисионо. Максимални 

дозвољени коефицијент пролаза топлоте за профил је Uw=2,3  

 

 

 

m
2
 33,75    




