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На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје     

 

 

Измену број 3. 

конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – изградња 

Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници број ОП/Р/02/17 

извршене дана 22.05.2017. године 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку радова – изградња 

Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници број ОП/Р/02/17, извршенa 

je следећa изменa, у оригиналном тексту у Обрасцу 13. конкурсне документације „Техничка 

документација и планови“, на следећим странама: 

 

1. на страни бр. 4 од 67, под редним бројем - 2. Бетонски и армиранобетонски радови, иза 

позиције 2.13. додаје се позиција 2.14. и гласи: 

 
Р.бр. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. Ј.ЦЕНА УК.ЦЕНА 

2.14. Бетонирање АБ равне приземне подне 

бетонске плоче МБ-30 на тампону од шљунка. 

Водити рачуна да се оставе све потребни 

отвори за пролаз инсталација. 

Обрачун по м3 готове плоче, дебљине 18цм. 

Приземље: 0,18х1.915,00= 

м3 344,70 

  

 



2. страна бр. 4. Под редним бројем - 3. Зидарски радови, мења се количина у позицији 3.1. и 

сада износи: 

 
Р.бр. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. Ј.ЦЕНА УК.ЦЕНА 

3.1. Зидање фасадних зидова д=25цм термо 

блоковима у продужном малтеру 1:2:6. 

Обрачун по м3. 

0,25 х 2.805,00 = 

м3 701,25 

  

 

3. страна бр. 4 од 67, под редним бројем - 3. Зидарски радови, мења се количина у позицији 

3.2. и сада износи: 

 
Р.бр. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. Ј.ЦЕНА УК.ЦЕНА 

3.1. Зидање зидова д=20цм шупљим блоковима у 

продужном малтеру 1:2:6. 

Обрачун по м3. 

0,25 х 1.580,00 = 

м3 316,00 

  

 

4. страна бр. 4 од 67, под редним бројем - 3. Зидарски радови, мења се количина у позицији 

3.3. и сада износи: 

 
Р.бр. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. Ј.ЦЕНА УК.ЦЕНА 

3.1. Зидање преградних зидова д=12цм шупљим 

блоком у продужном малтеру 1:2:6. 

Истовремено са зидањем израдити потребне 

хоризонталне и вертикалне АБ серклаже дим. 

12/25цм. Серклаже радити по целој дужини 

зида бетоном МБ-20 и армирати их са +/- 2 

шипке пречника 10мм са узенгијама пречника 

6мм на 20 цм у потребној оплати. 

Везу зида за арм.бетонске зидове или стубове 

извести у свему према општем опису 

Обрачун по м2 са серклажима. 

М2 1.580,00 

  

 

5. на страни бр. 5 од 67 под редним бројем - 3. Зидарски радови, иза позиције 3.7. додаје се 

позиција 3.8. и гласи: 

 
Р.бр. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. Ј.ЦЕНА УК.ЦЕНА 

3.8. Зидање унутрашњих зидова д=25цм гитер 

блоковима у продужном малтеру 1:2:6. 

Обрачун по м3. 

0,25 х 1.095,00 = 

м3 273,75 

  

 
6. на страни бр. 38 од 67 и 39 од 67, под редним бројем - 3. Инсталације расвете и утичница, 

за позиције 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. и 3.10. додаје се општи опис на постојећи текс 

позиција који гласи: 

 
”Може се понудити опрема и светиљке других произвођача, али морају имати исте карактеристике 

као тражени тип у предмеру. Доказивање карактеристика се врши упоредном анализом 

сертификата од стране произвођача о испуњавању квалитативних услова понуђене опреме и 

расвете.” 



Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. 

 

Горе наведене измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку радова – изградња Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у 

Сјеници број ОП/Р/02/17. 

Ове измене конкурсне документације, објављене су на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 22.05.2017. године. 

 

Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 


