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На основу члана 63. став 1., 2. и 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем в. 

д. директора Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 369-01/19-3 

од 10.06.2019. године  

 

припремила је  

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ радова - Завршетак конзерваторских радова на згради 

Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица  

-отворени поступак- 

ЈН број 1.3.4/2019 

Број Конкурсне докуметације 369-01/19-5 од 10.06.2019. године 

 

Потенцијални Понуђач писаним путем на е-маил адресу Наручиоца дана 

02.07.2019. године указао је на недостатке у конкурсној документацији у делу тендерске 

документације под Б) зидарски радови где се понављају описи из тачке В) Остали радови.  

Комисија врши измену конкурсне документације у делу:  

 

1. III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛ. у тачки Б) Зидарски радови  

 

И 

 

2. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 1.3.5/2019– 

Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица у делу  

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Завршетак конзерваторских радова на згради Завода 

за заштиту споменика културе Сремска Митровица  

(западна, источна и јужна фасада са оградом), у тачки Б) Зидарски радови 

 

Тако да гласи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2019 

                                             II Измена и допуна конкурсне документације                                        
3 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛ. 

 

3)1) врста техничке карактеристике (спецификације): 

Завршетак конзерваторских радова на згради Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица  

(западна, источна и јужна фасада са оградом) 

Поз  опис радова  

 

количина  

 

јединица 

мере  
А/ Припремни радови,  обијање и рушење   

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове у свему према важећим прописима и 

мерама ХТЗ-а. Скела мора бити стат.стабилна, 

анкерована за објекта и прописно уземљена. На свака 

2м висине поставити радне платформе од метални 

подњача или од фосни. Унутар скеле вертик. 

комуникација између сваке етаже са мердевинама. Са 

спољашње стране платформи  поставити фосну на 

“кант”, као и заштитну платнену облогу. Скела се 

монтнира са све четири стране фасаде (због бојење 

прозора и постављање снегобрана). Користи се за све 

време трајања радова обијања малтера, малтерисања, 

бојење и поравка прозора. Обрачун по м
2
 вертикалне 

пројекције монтиране скеле. 

1.200,00 м
2 

2. Обијање малтера у зони капиларне влаге са источне 

и западне стране до 3,30 м висине,на јужној страни 

до висине од 3,40м и на огради обострано на исто-

чној страни и окапницу, рш=6м. На зиду очистити 

сав цементни малтер а спојноце до дубине од мини-

мално 2 цм. Зидове отпрашити по обијању и опрати. 

Пре обијања узети све потребне шаблоне и профиле 

како би се могла поновити сва постојећа декорација 

и профилација. Сав шут прикупити и однети на 

депонију. Обрачун по м
2
 обијене површине. 

380,00 м
2 

3. Обијање оштећеног дела подкровног венца на јужној  

фасади западни угао. Шут прикупити и однети на 

депонију. Обрачун по м
1
 обијеног подкровног венца. 

6,00 м
1
 

Б/ Зидарски радови   

1. Малтерисање равних површина источне, јужне и 

западне фадасе д= 3,5-4 цм,као и ограде, поља испод 

прозора и шпалетна око врата, санационим 

паропропусним малтерима у свему према упутству 

произвођача. Пре малтерисања президати нестабилне 

опеке као и попунити рупе у зиду са пуном машин. 

353 м
2
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опеком са паропропусним малтером. Обрачун по м
2
 

обрађених малтерисаних површина. 

2. Малтерисање подпрозорских клупица на фаса-ди 

санационим паропропусним малтерима р.ш. 27 цм, у 

свему према упутству произвођача, са пра-тећим 

вођицама. Обрачун по м
1
. 

16,9 м
1
 

3. Малтерисање нутни источне  фасаде санационим 

паропропусним малтерима д= 4-6 цм у свему према 

упутству произвођача. Обрачун по м
2
. 

27 м
2
 

4. Малтерисање сокле са израдом косе завршне 

окапнице у свему према упутству произвођача. 

Обрачун по м
1
. 

107 м
1
 

5. Малтерисање подкровног венца на јужној фасади 

р.ш. 60 цм продужним малтером размере 1:3:9 у 

више слојева са фином обрадом заврш.слоја. 

Обрачун по м
1
. 

9 м
1
 

6. Санација вертикалних пукотина изнад отвора 

микроармираним малтером, пукотину засећи у в, 

отпрашити и испрати, а потом применити санациону 

смесу на бази креча по упутству произвођача. 

Обрачун по м
1
. 

80 м
1
 

7. Санација кордонског венца на местима ивичног 

оштећења микроармираним малтером, оштеће-ње 

засећи у в, отпрашити и испрати, а потом применити 

санациону смесу на бази креча по упутству 

произвођача. Обрачун по м
1
. 

9 м
1
 

В/ Остали  радови   

1. Демонтажа постојећих олучних вертикала, 

улубљених, од поцинкованог лима до  висине 2 м 

изнад тротоара , утовар и одвоз на градску депонију. 

Обрачун по м
1
. 

10,00 м
1
 

2. Набавка и уградња челичне цеви , за наставак олучне 

вертикале до тротоара,са излазном лулом 2 м изнад 

тротоара на олучну вертикаламу. Цена са новим 

обујмицама, фиксирање на фасаду и везивање на 

громобранску мрежу као и бојењем у тону фасаде. 

Обрачун по м
1
. 

10,00 м
1
 

3. Набавка и замена  трулих  олучних хоризонтала од 

поцинкованог лима  са новим  од истог материјала 

,пресека као постојеће хоризонтале. Цена са новим 

носачима и потребним ситним материјалом, као и 

бојењем у тону фасаде. Обрачун по м
1
.  

6,00 м
1
 

4. Постављање снегобрана у три реда по крову уз олук. 

Снегобране поставити као фазонске елементе од 

лима сваки ред макнуто у односу на претходни. 

450 ком 
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Поставити по 5 комада по м
1
 крова. Обрачун по 

постављеном комаду. 

5. Замена олучних вертикала новим од поцинкованог 

лима идентичног пресека обојеним у тону фасаде. 

Старе вертикале демонтирати нове мотирати са 

кукама и обујмицама У висини од 6м 7комада. 

Обрачун по м1 постављене вертикале. 

42,00 м
1
 

6. Израда лимене ошшивке зида до гимназије од 

бојеног поцинкованог лима Р.Ш. 80цм. Лим копче 

поставити типловањем за масу зида потом на месту 

спојева табли везати лим за копче.  Обрачун по м
1
 

постављеног опшива. 

15,00 м
1
 

Г/ Молерско-фарбарски  радови   

1. Чишћење од прљавштине, маховине фасадних 

површина завода и зида до гимназије премаз два пута 

са микроармираном подлогом типа као ревитал 

прајмер од Јуб-а или слично (јубосил Гикс). Обрачун 

по м
2
. 

820,00 м
2
 

2. Бојење силикатном бојом фасадних површина завода 

и зида до гимназије (ревитаколор бојом СИ база 1000 

или слично) микроармираном у два тона, два премаза 

у тону по избору инвеститора. Обрачун по ортого-

налној пројекцији без одбијања отвора. Обрачун по 

м
2
. 

820,00 м
2
 

Д/ Радови у дворишту земљани, бетонски и завршни 

радови 

  

1. Пажљиво  рушење постојећих бетонских старих 

тротоара д = 15 цм ш = 0.8 м уз фасаду завода до 

дворишта и других бетонских површина. Испод 

тротоар се налази ваздушна изолација па водити 

рачуна да се канали не заруше и сл. Са утоваром и 

одвозом насталог шута. Обрачун по м
2
 срушених 

тротоара и стаза 

50,00 м
2
 

2. Ископ земље ручним алатом III и IV категорије  у 

дворишту Завода  у дубину од  25 цм. Утовар земље 

у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта 

са утоваром у приколицу и одвоз на градску 

депонију. 

20,00 м
3
 

3. Ископ земље ручним алатом III и IV категорије  у 

дворишту Завода, уз ограду и темеље Гимназије, те 

према паркингу као канал ширине 50 цм а дубине 60 

цм. Утовар земље у ручна грађевинска колица и 

изношење из дворишта са утоваром у приколицу и 

одвоз на градску депонију. 

8,00 м
3
 

4. Чишћење  ископаних површ.зидова и темеља од 24,00 м
3
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земље,мокрог малтера, изљускане  опеке ,са 

чишћењем фуга до дубине 2 цм.Утовар земље и шута 

у ручна грађевинска колица и изношење из дворишта 

са утоваром у приколицу и одвоз на градску 

депонију. 

5. Довоз и уношење крупног шљунка иберлауфа и 

насипање у ископане канале после обраде зидова и 

темеља у дубину од 50 цм. 

8,00 м
3
 

6. Довоз и уношење шљунка природне мешавине за 

тампон те разастирање у дубљини од 13 цм са 

набијањем грађевинском жабом. 

50,00 м
2
 

7. Набавка и уградња пресованих бетонских ригола  са 

ископом земље и израдом бетонске подлоге у 

планираној висини и одводу из простора дворишта 

на средишњи заједнички прилаз, величине 35x25x8 

цм. 

10,00 м
1
 

8. Набавка и уградња пресованих бетонских ивичњака 

у ширини ајнфорт врата са ископом земље и израдом 

бетонске подлоге у планираној висини, величине 

12x18x50 цм Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. 

4,00 м
1
 

9. Бетонирање тротоар стаза и дела дворишта са 

бетоном МБ 25, у коцкама, уз убацивање арматурне 

мреже Q188 са преклопом у оба правца. Дебљина 

бетона 12 цм. Пердашење горње површине. Обрачун 

по м
2
 изведеног бетона. 

50,00 м
2
 

10. Набавка и довоз нове чисте хумовите земљу после 

бетонаже, ручно разастирање и нивелисање двориш-

та. Обрачун м
3
. 

39,00 м
3
 

11. Рестаурација камени одбојника уграђених уз увицу врата 

са уличне и дворишне стране по 2 комада,очитити од 

наслага старе боје и малтера.Камен фино обрусити и 

премазати силиконским премазима за заштиту камена. 

Обрачун по комаду. 

4,00 ком 

12. Чишћење камених украса (античких сполија) на 

источној страни фасаде од претходних боја, 

рестаурација камених украса са припремом и финим 

шмирглањем. Камене украсе завршно заштитити са 

силикатним премазом. 

4,50 м
2
 

13. Ручни изношење камена и  затеченог шута из 

дворишта,изношење из дворишта и  одвоз на 

депонију. Обрачун по м
3
. 

3,50 м
3
 

Ђ/ Столарски радови   

1. Рестаурација и санација прозора, брушење  дрвених 

чамових прозора са забата и на санитарним 

чворовима у дворишту. Прозори су двокрилни са 

размакнутим крилима и кутијом  са унурашњом 

12 ком 
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прозорском клупицом, различитих димензија 

величина (0,8/1,1; 0,9/1,2; 0,4/0,6) испод 2 м
2
. 

Ампасовање крила и поправком мањих оштећења те 

заштитно бојење  еко бојама на воденој бази. Цена са 

заменом полупаних стакала. Обрачун по комаду. 

2. Брушење  и чишћење дрвених чамових  прозора са 

северне, источне и јужне стране. Прозори су 

двокрилни са размакнутим крилима и кутијом  са 

унурашњом прозорском клупицом, прозори 

различитих димензија 1,1/1,6м и 1,2/2,0м величина 

преко 2м2. Ампасовање крила и поправком мањих, 

замена оштећених елемената, поправка оштећења те 

заштитно бојење акрилним бојама. По потреби 

заменити стакло, гитовати где је то потребно. 

Обрачун по комаду прозора 

34 ком 

3. Рестаурација и санација подрумских врата, брушење 

и поновно бојење подрумских врата двокрилних са 

штоком у профил лајсни са поправком мањих оште-

ћења како дрвета тако шарки браве и сл. Бојење 

извести акрилним бојама израдом флодровања 

(сликањем годова) на површини врата. Врата 160/205 

цм. Обрачун по комаду извед. врата. 

1 ком 

4. Замена дрвеног прага на подрумским вратима стари 

праг демонтирати израдити и поставити нови од 

сувог храстовог дрвета у свему према постојећем. 

Завршно лакиран. Димензија прага 140/25/5цм. 

1 ком 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 1.3.5/2019– Завршетак конзерваторских 

радова на згради Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица у делу  

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Завршетак конзерваторских радова на згради Завода 

за заштиту споменика културе Сремска Митровица  

(западна, источна и јужна фасада са оградом) тако да гласи: 

поз Опис радова Јед 

мера 

кол Јед цена УКУПНО 

А/ Припремни радови,  обијање и 

рушење 

    

1. Монтажа и демонтажа металне 

цевасте фасадне скеле, за радове у 

свему према важећим прописима и 

мерама ХТЗ-а. Скела мора бити 

стат.стабилна, анкерована за објекта и 

прописно уземљена. На свака 2м 

висине поставити радне платформе од 

метални подњача или од фосни. 

Унутар скеле вертик. комуникација 

између сваке етаже са мердевинама. 

Са спољашње стране платформи  

поставити фосну на “кант”, као и 

заштитну платнену облогу. Скела се 

монтнира са све четири стране фасаде 

(због бојење прозора и постављање 

снегобрана). Користи се за све време 

трајања радова обијања малтера, 

малтерисања, бојење и поравка 

прозора. Обрачун по м
2
 вертикалне 

пројекције монтиране скеле. 

м
2 1500   

2. Обијање малтера у зони капиларне 

влаге са источне и западне стране до 

3,30 м висине, на јужној страни до 

висине од 3,40 м и на огради 

обострано на источној страни и 

окапницу, рш=6 м. На зиду очистити 

сав цементни малтер а спојноце до 

дубине од мини-мално 2 цм. Зидове 

отпрашити по обијању и опрати. Пре 

обијања узети све потребне шаблоне 

и профиле како би се могла поновити 

сва постојећа декорација и 

профилација. Сав шут прикупити и 

однети на депонију. Обрачун по м
2
 

обијене површине. 

м
2 380   
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3. Обијање оштећеног дела подкровног 

венца на јужној  фасади западни угао. 

Шут прикупити и однети на депонију. 

Обрачун по м
1
 обијеног подкровног 

венца. 

м
1
 6   

    Укупно А:  

Б/ Зидарски радови     

1. Малтерисање равних површина исто-

чне, јужне и западне фадасе д= 3,5-4 

цм,као и ограде, поља испод прозора 

и шпалетна око врата, санационим па-

ропропусним малтерима у свему пре-

ма упутству произвођача. Пре малте-

рисања президати нестабилне опеке 

као и попунити рупе у зиду са пуном 

машин. опеком са паропропусним 

малтером. Обрачун по м
2
 обрађених 

малтерисаних површина. 

м
2
 353   

2. Малтерисање подпрозорских клупица 

на фасади санационим паропропус-

ним малтерима р.ш. 27 цм, у свему 

према упутству произвођача, са пра-

тећим вођицама. Обрачун по м
1
. 

м
1
 16,9   

3. Малтерисање нутни источне  фасаде 

санационим паропропусним малтери-

ма д= 4-6 цм у свему према упутству 

произвођача. Обрачун по м
2
. 

м
2
 27   

4. Малтерисање сокле са израдом косе 

завршне окапнице у свему према 

упутству произвођача. Обрачун по м
1
. 

м
1
 107   

5. Малтерисање подкровног венца на 

јужној фасади р.ш. 60 цм продужним 

малтером размере 1:3:9 у више слоје-

ва са фином обрадом заврш.слоја. 

Обрачун по м
1
. 

м
1
 9   

6. Санација вертикалних пукотина из-

над отвора микроармираним малте-

ром, пукотину засећи у в, отпрашити 

и испрати, а потом применити сана-

циону смесу на бази креча по упут-

ству произвођача. Обрачун по м
1
. 

м
1
 80   

7. Санација кордонског венца на ме-

стима ивичног оштећења микроарми-

раним малтером, оштећење засећи у 

в, отпрашити и испрати, а потом 

м
1
 9   
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применити санациону смесу на бази 

креча по упутству произвођача. 

Обрачун по м
1
. 

    Укупно Б:  

В/ Остали  радови     

1. Демонтажа постојећих олучних вер-

тикала, улубљених, од поцинкованог 

лима до  висине 2 м изнад тротоара, 

утовар и одвоз на градску депонију. 

Обрачун по м
1
. 

м
1
 10   

2. Набавка и уградња челичне цеви, за 

наставак олучне вертикале до трото-

ара, са излазном лулом 2 м изнад тро-

тоара на олучну вертикаламу. Цена са 

новим обујмицама, фиксирање на фа-

саду и везивање на громобранску 

мрежу као и бојењем у тону фасаде. 

Обрачун по м
1
. 

м
1
 10   

3. Набавка и замена  трулих  олучних 

хоризонтала од поцинкованог лима  

са новим од истог материјала ,пресека 

као постојеће хоризонтале. Цена са 

новим носачима и потребним ситним 

материјалом, као и бојењем у тону 

фасаде. Обрачун по м
1
. 

м
1
 6   

4. Постављање снегобрана у три реда по 

крову уз олук. Снегобране поставити 

као фазонске елементе од лима сваки 

ред макнуто у односу на претходни. 

Поставити по 5 комада по м
1
 крова. 

Обрачун по постављеном комаду. 

ком 450   

5. Замена олучних вертикала новим од 

поцинкованог лима идентичног пре-

сека обојеним у тону фасаде. Старе 

вертикале демонтирати нове мотира-

ти са кукама и обујмицама У висини 

од 6м 7 комада. Обрачун по м
1
 

постављене вертикале. 

м
1
 42   

6. Израда лимене ошшивке зида до 

гимназије од бојеног поцинкованог 

лима Р.Ш. 80цм. Лим копче постави-

ти типловањем за масу зида потом на 

месту спојева табли везати лим за 

копче. Обрачун по м
1
 постављеног 

опшива. 

м
1
 15   
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    Укупно В:  

Г/ Молерско-фарбарски  радови     

1. Чишћење од прљавштине, маховине 

фасадних површина завода и зида до 

гимназије премаз два пута са микро-

армираном подлогом типа као реви-

тал прајмер од Јуб-а или слично 

(јубосил Гикс). Обрачун по м
2
. 

м
2 820   

2. Бојење силикатном бојом фасадних 

површина завода и зида до гимназије 

(ревитаколор бојом СИ база 1000 или 

слично) микроармираном у два тона, 

два премаза у тону по избору инве-

ститора. Обрачун по ортогоналној 

пројекцији без одбијања отвора. 

Обрачун по м
2
. 

м
2
 820   

    Укупно Г:  

Д/ Радови у дворишту земљани, 

бетонски и завршни радови 

    

1. Пажљиво рушење постојећих бетон-

ских старих тротоара д = 15 цм ш = 

0.8 м уз фасаду завода до дворишта и 

других бетонских површина. Испод 

тротоар се налази ваздушна изолација 

па водити рачуна да се канали не за-

руше и сл. са утоваром и одвозом на-

сталог шута. Обрачун по м
2
 срушених 

тротоара и стаза. 

м
2
 50   

2. Ископ земље ручним алатом III и IV 

категорије у дворишту Завода у дуби-

ну од  25 цм. Утовар земље у ручна 

грађевинска колица и изношење из 

дворишта са утоваром у приколицу и 

одвоз на градску депонију. 

м
3
 20   

3. Ископ земље ручним алатом III и IV 

категорије у дворишту Завода, уз 

ограду и темеље Гимназије, те према 

паркингу као канал ширине 50 цм а 

дубине 60 цм. Утовар земље у ручна 

грађевинска колица и изношење из 

дворишта са утоваром у приколицу и 

одвоз на градску депонију. 

м
3
 8   

4. Чишћење  ископаних површ. зидова и 

темеља од земље, мокрог малтера, из-

љускане  опеке, са чишћењем фуга до 

м
3
 24   
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дубине 2 цм. Утовар земље и шута у 

ручна грађевинска колица и изноше-

ње из дворишта са утоваром у прико-

лицу и одвоз на градску депонију. 

5. Довоз и уношење крупног шљунка 

иберлауфа и насипање у ископане 

канале после обраде зидова и темеља 

у дубину од 50 цм. 

м
3
 8   

6. Довоз и уношење шљунка природне 

мешавине за тампон те разастирање у 

дубљини од 13 цм са набијањем 

грађевинском жабом. 

м
2
 50   

7. Набавка и уградња пресованих бетон-

ских ригола  са ископом земље и из-

радом бетонске подлоге у планираној 

висини и одводу из простора двори-

шта на средишњи заједнички прилаз, 

величине 35x25x8 цм. 

м
1
 10   

8. Набавка и уградња пресованих 

бетонских ивичњака у ширини 

ајнфорт врата са ископом земље и 

израдом бетонске подлоге у планира-

ној висини, величине 12x18x50 цм 

Обрачун по м
1
 уграђеног ивичњака. 

м
1
 4   

9. Бетонирање тротоар стаза и дела 

дворишта са бетоном МБ 25, у 

коцкама, уз убацивање арматурне 

мреже Q188 са преклопом у оба 

правца. Дебљина бетона 12 цм. 

Пердашење горње површине. 

Обрачун по м
2
 изведеног бетона. 

м
2
 50   

10. Набавка и довоз нове чисте хумовите 

земљу после бетонаже, ручно раза-

стирање и нивелисање дворишта. 

Обрачун м
3
. 

м
3
 39   

11. Рестаурација камени одбојника угра-

ђених уз увицу врата са уличне и дво-

ришне стране по 2 комада, очистити 

од наслага старе боје и малтера. 

Камен фино обрусити и премазати си-

ликонским премазима за заштиту ка-

мена. Обрачун по комаду. 

ком 4   

12. Чишћење камених украса (античких 

сполија) на источној страни фасаде од 

претходних боја, рестаурација каме-

м
2
 4,5   
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них украса са припремом и финим 

шмирглањем. Камене украсе завршно 

заштитити са силикатним премазом. 

13. Ручни изношење камена и  затеченог 

шута из дворишта,изношење из дво-

ришта и  одвоз на депонију. Обрачун 

по м
3
. 

м
3
 3,5   

    Укупно Д:  

Ђ/ Столарски радови     

1. Рестаурација и санација прозора, бру-

шење  дрвених чамових прозора са 

забата и на санитарним чворовима у 

дворишту. Прозори су двокрилни са 

размакнутим крилима и кутијом  са 

унурашњом прозорском клупицом, 

различитих димензија величина 

(0,8/1,1; 0,9/1,2; 0,4/0,6) испод 2 м
2
. 

Ампасовање крила и поправком ма-

њих оштећења те заштитно бојење  

еко бојама на воденој бази. Цена са 

заменом полупаних стакала. Обрачун 

по комаду. 

ком 12   

2. Брушење и чишћење дрвених чамо-

вих  прозора са северне, источне и ју-

жне стране. Прозори су двокрилни са 

размакнутим крилима и кутијом  са 

унурашњом прозорском клупицом, 

прозори различитих димензија 1,1/1,6 

м и 1,2/2,0 м величина преко 2 м
2
. 

Ампасовање крила и поправком ма-

њих, замена оштећених елемената, 

поправка оштећења те заштитно боје-

ње акрилним бојама. По потреби за-

менити стакло, гитовати где је то 

потребно. Обрачун по комаду прозо-

ра. 

ком 34   

3. Рестаурација и санација подрумских 

врата, брушење и поновно бојење 

подрумских врата двокрилних са 

штоком у профил лајсни са поправ-

ком мањих оштећења како дрвета та-

ко шарки браве и сл. Бојење извести 

акрилним бојама израдом флодрова-

ња (сликањем годова) на површини 

врата. Врата 160/205 цм. Обрачун по 

ком 1   
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комаду извед. врата. 

4. Замена дрвеног прага на подрумским 

вратима стари праг демонтирати из-

радити и поставити нови од сувог 

храстовог дрвета у свему према по-

стојећем. Завршно лакиран. Димен-

зија прага 140/25/5цм. 

ком 1   

    Укупно Ђ:  

Укупно радова А+Б+В+Г+Д+Ђ:  

ПДВ 20%  

УКУПНО:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

А/ Припремни радови,  обијање и рушење   

Б/ Зидарски радови   

В/ Остали  радови   

Г/ Молерско-фарбарски  радови   

Д/ Радови у дворишту земљани, бетонски и завршни 

радови 

  

Ђ/ Столарски радови   

 УКУПНО Радова без ПДВ-а:  

 ПДВ 20%:  

 СВЕ УКУПНО:  

 

 
Датум: 

 

 Потпис понуђача 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и допунама. 

Понуђачи су дужни да табеларни део понуде попуне на обрасцу који су дати у II 
Измени и допуни конкурсне документације у противном ће понуда бити одбијена као 

неодговарајућа услед битних недостатака. Измене и допусне Конкурсне документације, 

сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних 

набавки и сајту Наручиоца.  

 

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о информацији о 

исправци текста конкурсне документације.  

 

Евентуалне информације можете добити на телефон: 022/ 621-568, Председник 

Комисије Љиљана Богић, службеник за јавне набавке, е-маил: ljilja.pravnik@gmail.com.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 

Доставити:  

1. Портал јавних набавки  

2. Сајт Завода 

3. Документацији Завода. 

 
 


