
 

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 јавну 

набавку мале вредности добара, брoj 404-2/49Д-2019-28 – набавка рачунара, 

Kомисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је 

извршена: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

Партија 3:  

• На страни 56 од 78 за Партију 3 - Материјал за подове и фасаду 

У Табели Техничка спецификација добара у колони 2 за позицију 5.  

уписано је: 

 Типли за стиропор 1цм-клин   

 а треба да пише: 

Типли за стиропор 11 цм-клин 

 

• На страни 56 од 78 за Партију 3 - Материјал за подове и фасаду 

У Табели Техничка спецификација добара у колони 2 за позицију 7.  

уписано је:  

ОСБ плоца 15мм 122/244 9мм.   

а треба да пише: 

ОСБ плоча  122/244 15мм  

 

Партија 1: 

• На страни 26 од 78 за Партију 1 – Грађевински материјал 

У Табели Техничка спецификација добара у колони 2 за позицију 2.  

уписано је:  

Цреп континентал плус 

а треба да пише: 

Цреп континентал плус или одговарајући 

 

 

• На страни 26 од 78 за Партију 1 – Грађевински материјал 

У Табели Техничка спецификација добара у колони 3 за позиције 10 и 11.  

уписано је:  

ком 

а треба да пише: 

10. Ферт носачи са арматуром р8р10 

Дужине 3,40м Комада 20 

Дужине 3,90м Комада 20 

Дужине 4,90м Комада 20 

11.  Ферт носачи дод арматура1рф-8 

Дужине 3,00м Комада 20 

Дужине 3,50м Комада 20 

Дужине 4,50м Комада 20 

 

 



 

 
 

Измењена страна број 26 од 78 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 1 – Грађевински материјал 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена 

без ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Цемент 1/50кг ком 183     

2 

Цреп континентал плус или 

одговарајући ком 4475     

3 

Црепни 

завршетци(слеменици) ком 327     

4 Гитер Блок 5 ком 3300     

5 Бетонски блок 40/20/12 цм ком 225     

6 Гвожђе ребрасто обрађено кг 1341,00     

7 Гите блок 3 ком 27     

8 

Резана грађа чамова 

10цм/12цм/4м м3 7,50     

9 

Даска чамова цоларица 

3/4/5м м3 2,00     

10 

Ферт носачи са арматуром 

р8р10 

Дужине 

3,40м Комада 20     

Дужине 

3,90м Комада 20   

Дужине 

4,90м Комада 20   

11 

Ферт носачи дод 

арматура1рф-8 

Дужине 

3,00м Комада 20     

Дужине 

3,50м Комада 20   

Дужине 

4,50м Комада 20   

12 Ферт испуна- монта 14цм ком 2050     

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис добра и то 

тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим 

оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом 



 

 
 

Измењена страна број 56 од 78 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 3 – Материјал за подове и фасаду 

Ред. 

бр. 
Опис добара 

Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Стиропор 10 цм м2 1165     

2 Стиродур 2 м2 65     

3 Лепак за стиропор -базни 1/25кг ком 409     

4 Стаклена мрежица 145гр фибер г м2 1180     

5 Типли за стиропор 11цм-клин ком 3420     

6 Лајсне са мрежицом ПВЦ ком 424     

7 ОСБ плоче 122/244 15мм ком 58     

8 Стаклена вуна 10цм-ролна ком 49     

9 Подлога за фасаду 1/25кг ком 7     

10 Бандаж трака 1/25м ком 10     

11 

Фуген филер-маса за испуну 

фуга 1/5кг ком 10     

12 Фолија -парна брана м2 120     

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис добра и то 

тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим 

оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-о 

 



 

 
 

Понуђачи су у обавези да понуде припреме у складу са Изменом број 1 и 

Измењеним странама број 26 од 78 и број 56 од 78. 

У противном понуда понуђача ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог:  

Измењене стране број 26 од 78 и страна број 56 од 78.  

 

У Нишу, 21.11.2019. године 

 


