
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 број 404-2/37Р-2018-28 - унутрашњи грађевински и занатски радови и радови на 

инсталацијама (електро енергетске, телекомуникационе и сигналне и 

термотехничке инсталације) на Цркви Светог Василија Острошког, у циљу 

закључења оквирног споразума, на период од две године, обавештава сва 

заинтересова лица да је извршена  

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

1.   На страни 50/90 и 51/90 конкурсне документације, у делу Техничка 

спецификација радова, I Грађевински и занатски радови, 4. Каменорезачки радови, 

позиција 4.19, мења се  и допуњује текст: 

 

4.19 

Набавка, израда дубореза и облагање капитела на 

егронартексу плочама од  природног камена - 

пешчара. Завршна обрада пешчара - брушење без сјаја 

са обрушеним видним ивицама, дебљине 5 cm. 

Дуборез радити према графичкој документацији на 

плочама дебљине 5 cm. Облогу радити из сегмената. 

Плоче лепити флексибилним лепком CN16 или 

лепком одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE 

или фугом одговарајућих карактеристика, очистити 

спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени 

узорак мермера на писмену сагласност пројектанта. m
2
 10 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

4.19 

Набавка, израда дубореза  и облагање капитела 

стубова у наосу  полираним плочама од мермера  

"botticino" или мермер одговарајућих карактеристика 

дебљине 5cm.  

Дуборез радити према графичкој документацији на 

плочама дебљине 5cm. Облогу радити из сеглената. 

Плоче   лепити флексибилним лепком CN16 или 

лепком одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE 

или фугом одговарајућих карактеристика, очистити 

спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени 

узорак мермера на писмену сагласност пројектанта. m
2
 9,60 

 

2.   На страни 51/90 конкурсне документације, у делу Техничка спецификација 

радова, I Грађевински и занатски радови, 4. Каменорезачки радови, позиција 4.20, 

мења се  и допуњује текст: 

 



4.20. 

Набавка, обрада и монтажа постоља стубова  на 

егронартексу плочама од природног камена - 

пешчара. Завршна обрада пешчара - брушење без сјаја 

са обрушеним видним ивицама дебљине 5 cm. 

Облогу радити из сегмената. Плоче лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком 

одговарајућих карактеристика. По завршетку стубове 

фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE или 

фугом одговарајућих карактеристика, очистити 

спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени 

узорак мермера на писмену сагласност пројектанта. m
2
 2,00 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

4.20. 

Набавка, обрада и монтажа постоља стубова у наосу  

полираним плочама од мермера  "botticino" или 

мермер одговарајућих карактеристика дебљине 5cm.  

Облогу радити из сеглената. Плоче   лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком 

одговарајућих карактеристика. По завршетку стубове 

фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE или 

фугом одговарајућих карактеристика, очистити 

спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени 

узорак мермера на писмену сагласност пројектанта. m
2
 1,69 

 

 

Измењене стране 50/90 и 51/90 чине саставни део конкурсне документације.  

Понуђачи су у обавези да своје понуде припреме у складу са извршеном 

Изменом и допуном конкурсне документације број 1., у супротном њихова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

У Нишу, дана 08.01.2019. године 


