
																						 	
               Република Србија 
    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
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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 5. 

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 25.05.2017. 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. 2 од 69, под редним бројем - 1. Земљани радови, мења се количина у 
позицији 1.5. и сада гласи: 

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

1.5. Одвоз материјала из ископа неподесног за 
насипање. Материјал утоварити и одвести на 
сталну депонију коју одреди надлежни орган 
СО на даљину до 10км са грубим планирањем 
на депонији. 
Обрачун по м3 одвеженог материјала у 
самониклом стању. 

м3 520,00 

  

 



2. на страни бр. 13 од 69, под редним бројем - 7. Браварски радови, мења се опис и количина 
у позицији 7.10. и сада гласи: 

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

7.10. Набавка и монтажа два хидраулична лифта. 
Носивости 630кг и 800кг. Укупно 4 станице за 
оба лифта. 
Дубина лифтовске јаме 1,50м. Врх окна лифта 
13,40м  од нивоа пода приземља. Висина 
дизања је 9,80м. 
Димензије бетонског окна за оба лифта, вел. 
180/210цм и 165/210цм. 
Грађевински отвор за лифт 108/205цм. 
Обрада кабине је ламинат. 
Прилазна врата лифта су од Epoxy RAL 
(ватроотпорна 90мин.). 

Ком 2 

  

 
3. на страни бр. 62 од 69, под редним бројем - 10. Вентилација, брише се позиција 9.0: 

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

9.0. Блокиране санитарне просторије Ком 0   

 
 
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 25.05.2017. године. 

 

Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов	


