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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У 

ПОСТУПКУ ЈН БР. 011/2016 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама (Сл.гласник РС ", бр 124/2012 / 14/2015, 

68/2015 У.Даљем тексту: ЗЈН), наручилац врши 

измену конкурсне документације. 

У делу: 

                                        ПРЕДМЕР 

грађевинских и грађевинско занатских радова на 

адаптацији лабораторије ЛУ325, санацији зидова 

учионица и санацији мокрог чвора у згради 

лабораторија, дошло је до штампарске грешке у 

техничкој спецификација за тендер  , 

 код позиције  2.12 na старни 33 написана је 

погрешна количина:   m2    4,00 тако да после 

 

ПОСЛЕ   ИЗМЕНЕ ГЛАСИ: 

 

2.12 Nabavka potrebnog materijala,  

       postavljanje zidnih keramickih plocica 

       domace proizvodnje I klase, na lepku, sa  

       fugovanjem. Velicina i boja po izboru  

       narucioca. Obracun po m2.  

............................................................m2         42,32    

 



 

2.8. Набавка потребног материјала и обрада 

зидова изнад плочица минералним 

(грађевинским) лепком у два слоја са 

утискивањем мрежице. Обрачун по м2. 

 

 
м2 34,30 

 
2.9. Набавка потребног материјала и 

делимично малтерисање зидова са којих су 

обијене плочице (процењено 50% површине) 

цементним малтером 1:3. Зидне површине 

претходно механички очистити и премазати 

средством за везу старог и новог слоја, 

"Везакрил" или сличним. Обрачун по м2. 

 

 
м2 42,32 

 
2.10. Набавка потребног материјала, насипање 

шљунка и бетонирање простора на месту 

демонтираних чучаваца, бетоном МБ20 дебљине 

40-50см. Обрачун по ком. 

 

 

ком. 3 

 
2.11. Набавка потребног материјала, 

постављање подних керамичких плочица домаће 

производње I класе, на цементном малтеру 1:3, 

са фуговањем. Величина и боја слична са 

постојећим. Обрачун по м2. 

 

м2 4,00 

 
2.12. Набавка потребног материјала, 

постављање зидних керамичких плочица домаће 

производње I класе, на лепку, са фуговањем. 

Величина и боја по избору наручиоца. Обрачун 

по м2. 

 
м2 42,32 

 
2.13. Набавка потребног материјала и 

глетовање зидова (изнад плочица) глет масом у 

два слоја. Обрачун по м2. 

 

 

м2 34,30 

 
2.14. Набавка потребног материјала и бојење 

зидова полудисперзивномбојом два пута са 

потребном подлогом. Обрачун по м2. 

 

 
м2 34,30



 


