
 

ОСНОВНА ШКОЛА  

„ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“ 

Ваљевски пут б.б. 

 11507 Стублине  

Број: 237 

Датум: 16.03.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену и допуну конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности радова – реновирање санитарних чворова, за потребе Основне школе „Живојин Перић” из Стублина.  
 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

 

Поглавље VI, 6) Образац - Предмер и предрачун радова и образац структуре цене, странe од 27-30 

 

 

УМЕСТО: 

 

 

6) Образац - Предмер и предрачун радова и образац структуре цене 

 
 У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и 

количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за 

материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 5-7), укупан износ понуђене цене без ПДВ-

а (колоне 8-9), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима. 

 

 
Ред. 
бр. 

Опис радова 

 
Јед. 
мере 

 
 
Коли-

Јединична цена (без ПДВ-а) 
(дин.) 

Укупна цена без ПДВ-а 
(дин.) 

Мате- Рад Свега по Мате- Рад СВЕГА 



чина ријал јед. мере 
(5+6) 

ријал 
(4x5) 

 
(4x6) 

мат.+рад 
(8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 

 

  

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

 
 
 
1. 

Рушење старих подних, са све 

кошуљицом, керамичких плочица са 

утоваром шута и одвозом на депонију. 

Обавезно одстранити све остатке старе 

кошуљице, јер је то подлога за 

хидроизолацију.  м2 345 

      

 
2.  

Рушење старих зидних керамичких 

плочица са зидова, са утоваром шута и 

одвозом на депонију м2 500 
      

 
3. 

Демонтажа старих дрвених врата на 

кабинама, са утоваром и превозом на 

депонију ком 22 
      

4. Штемовање бетона и вађење WC 

чучаваца и ливених S комада ком 9       

 
5. 

Вађење старих одвода за лавабое и 

писоаре са набавком и уградњом цеви ком 17       

 
6. 

Набавка, уградња и замена комплетног 

водовода и дотрајалих цеви 25/20 са 

фитингом м 98 
      

7. Набавка и уградња вентила и ЕК 

вентила ком 38       



 
8. 

Набавка и уградња комплет WC шоље, 

симплон, домаће производње, А класе, 

са котлићима, и испирном цеви  ком 20 
      

 
9. 

Набавка и уградња лавабоа дим. 50х40 

цм, домаће производње, А класе, са 

сифоном и батеријом ком 10 
      

 
10. 

Набавка и уградња зидног писоара, 

домаће производње, А класе, са 

вентилом и сифоном ком 9 
      

11. Набавка и уградња бојлера 80 л са 

везама ком 2       

12. Набавка и уградња металног лавабоа 

са сифоном и славином ком 1       

 
 
 
13. 

Набавка материјала (премази који 

дозвољавају постављање керамике а 

имају занемариву дебљину – 

произвођача „Сика“ или одговарајући) и 

израда хидроизолације пода 

санитарних просторија. Хидроизолацију 

подићи уз зид, 15 цм, по ободу 

просторије. м2 400 

      

 
 
 
 
14. 

Израда рабициране цементне 

кошуљице д=3 цм, размере 1:3, као 

подлога за постављање подова. 

Цементна кошуљица треба да је фино 

пердашена и на одстојању 1 цм од 

обијених зидова где се убацује тервол 

трака. У цену урачунати азмафон д=2 

цм као звучна изолација м2 345 

      



 
 
15. 

Набавка материјала и облагање подова 

санитарних просторија кондором 

дебљине 4 мм, са варењем за 

очишћену подлогу, претходно 

премазану битулитом. Спојеве трака 

преклопити за 10 цм. м2 345 

      

 
 
 
16. 

Израда пода од подних керамичних 

плочица, прве класе, домаће 

производње, дим. 35х35 цм, у тону по 

избору наручиоца, које се полажу на 

цементну кошуљицу преко 

хидргоизолације, фуга на фугу са 

отвореним спојницама, које се 

испуњавају и фугују цементом. м2 345 

      

 
17. 

Малтерисање зидова продужним 

малтером 1:3:9 у два слоја, са 

претходним прскањем ретким 

цементним малтером 1:1. м2 500 

      

 
 
18. 

Набавка и постављање зидних 

керамичких плочица, прве класе, 

домаће производње, дим. 35х35 цм,, на 

лепак, фуга на фугу и фуговање 

силиконском фуг масом. На рубове 

поставити завршне Ал лајсне. Плочице 

у тону по избору Наручиоца. м2 500 

      

 
19. 

Глетовање малтерисаних површина 

зидова и плафона полигитом у два 

слоја, до потпуно глатких површина.   м2 845 
      

20. Бојење зидова и плафона два пута 

полудисперзивном бојом у тону по 

избору инвеститора. м2 845 
      



 
 
 
 
21. 

Набавка и уградња врата, димензије 

71х198,5 цм, од алуминијских профила 

са панелом од ПВЦ-а и елзет бравом са 

закључавањем са унутрашње стране 

без кључа. Врата се монтирају без 

прага. Тачна мера се узима након 

демонтаже постојећих врата. ком 22 

      

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 
   

 
 

УКУПНО без ПДВ-а (дин.): 
 

 
 

Износ ПДВ-а: 
 

 
 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): 
 

 
 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.) словима: 

 
Датум:___________________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
   
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
  

М. П 
Напоменa: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде.                                                                  



 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

6) Образац - Предмер и предрачун радова и образац структуре цене 

 
 У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и 

количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за 

материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 5-7), укупан износ понуђене цене без ПДВ-

а (колоне 8-9), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима. 

 

 
Ред. 
бр. Опис радова 

 
Јед. 
мере 

 
 
Коли-
чина 

Јединична цена (без ПДВ-а) 
(дин.) 

Укупна цена без ПДВ-а 
(дин.) 

Мате-
ријал 

Рад Свега по 
јед. мере 

(5+6) 

Мате- 
ријал 
(4x5) 

Рад 
 

(4x6) 

СВЕГА 
мат.+рад 

(8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 

 

  

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

 
 
 
1. 

Рушење старих подних, са све 

кошуљицом, керамичких плочица са 

утоваром шута и одвозом на депонију. 

Обавезно одстранити све остатке старе 

кошуљице, јер је то подлога за 

хидроизолацију.  м2 110 

      

 
2.  

Рушење старих зидних керамичких 

плочица са зидова, са утоваром шута и 

одвозом на депонију м2 300 
      



 
3. 

Демонтажа старих дрвених врата на 

кабинама, са утоваром и превозом на 

депонију ком 22 
      

4. Штемовање бетона и вађење WC 

чучаваца и ливених S комада ком 9       

 
5. 

Вађење старих одвода за лавабое и 

писоаре са набавком и уградњом цеви ком 17       

 
6. 

Набавка, уградња и замена комплетног 

водовода и дотрајалих цеви 25/20 са 

фитингом м 98 
      

7. Набавка и уградња вентила и ЕК 

вентила ком 38       

 
8. 

Набавка и уградња комплет WC шоље, 

симплон, домаће производње, А класе, 

са котлићима, и испирном цеви  ком 20 
      

 
9. 

Набавка и уградња лавабоа дим. 50х40 

цм, домаће производње, А класе, са 

сифоном и батеријом ком 10 
      

 
10. 

Набавка и уградња зидног писоара, 

домаће производње, А класе, са 

вентилом и сифоном ком 9 
      

11. Набавка и уградња бојлера 80 л са 

везама ком 2       

12. Набавка и уградња металног лавабоа 

са сифоном и славином ком 1       

 
 
 

Набавка материјала (премази који 

дозвољавају постављање керамике а 

имају занемариву дебљину – 
м2 110       



13. произвођача „Сика“ или одговарајући) и 

израда хидроизолације пода 

санитарних просторија. Хидроизолацију 

подићи уз зид, 15 цм, по ободу 

просторије. 

 
 
 
 
14. 

Израда рабициране цементне 

кошуљице д=3 цм, размере 1:3, као 

подлога за постављање подова. 

Цементна кошуљица треба да је фино 

пердашена и на одстојању 1 цм од 

обијених зидова где се убацује тервол 

трака. У цену урачунати азмафон д=2 

цм као звучна изолација м2 110 

      

 
 
15. 

Набавка материјала и облагање подова 

санитарних просторија кондором 

дебљине 4 мм, са варењем за 

очишћену подлогу, претходно 

премазану битулитом. Спојеве трака 

преклопити за 10 цм. м2 110 

      

 
 
 
16. 

Израда пода од подних керамичних 

плочица, прве класе, домаће 

производње, дим. 35х35 цм, у тону по 

избору наручиоца, које се полажу на 

цементну кошуљицу преко 

хидргоизолације, фуга на фугу са 

отвореним спојницама, које се 

испуњавају и фугују цементом. м2 110 

      

 
17. 

Малтерисање зидова продужним 

малтером 1:3:9 у два слоја, са 

претходним прскањем ретким 

цементним малтером 1:1. м2 300 

      



 
 
18. 

Набавка и постављање зидних 

керамичких плочица, прве класе, 

домаће производње, дим. 35х35 цм,, на 

лепак, фуга на фугу и фуговање 

силиконском фуг масом. На рубове 

поставити завршне Ал лајсне. Плочице 

у тону по избору Наручиоца. м2 300 

      

 
19. 

Глетовање малтерисаних површина 

зидова и плафона полигитом у два 

слоја, до потпуно глатких површина.   м2 500 
      

20. Бојење зидова и плафона два пута 

полудисперзивном бојом у тону по 

избору инвеститора. м2 500 
      

 
 
 
 
21. 

Набавка и уградња врата, димензије 

71х198,5 цм, од алуминијских профила 

са панелом од ПВЦ-а и елзет бравом са 

закључавањем са унутрашње стране 

без кључа. Врата се монтирају без 

прага. Тачна мера се узима након 

демонтаже постојећих врата. ком 22 

      

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 
   

 
 

УКУПНО без ПДВ-а (дин.): 
 

 
 

Износ ПДВ-а: 
 

 
 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): 
 

 
 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.) словима: 

 
Датум:___________________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
   
 



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
  

М. П 
 

 

Напоменa: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде.                                                                  



 

 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 
 
 

Измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


