
 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ  ШКОЛА МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ  

Београд, Здравка Челара 16  

Број:10/169 

Датум: 20.09.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке Р-01/19  

Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке број Р-

01/19 Замена дотрајале столарије – улазних врата у собама дома , у складу са појашњењем 

конкурсне документације заведеном под бројем 10/168 од 20.09.2019.године и оглашене 

на порталу јавне набавке и интернет страници наручиоца 

1. На страни 4. конкурсне документације у делу Техничке карактеристике, под редним 

бројем II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   тачка 1. мења се и гласи: - Израда, окивање и 

монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 2100x900x200мм. Вратно крило 

израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће, типа ФД30 дебљине 44мм, обложено 

ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе горивости. На крилу се налази падајућа летва 

одговарајуће негоривости и експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог 

масива, оплемењен ЦПЛ ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ 

ламинатом. На крилу се налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб 

звукоизолованости. Брава је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком  или 

одговарајуће. 

2. На страни 5. конкурсне документације  у делу Техничке карактеристике, под редним 

бројем II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   тачка 1. мења се и гласи: - Израда, окивање и 

монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 2100x900x200мм. Вратно крило 

израђено од ЕГГЕР ПП иверице  или одговарајуће, типа ФД30 дебљине 44мм, обложено 

ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе горивости. На крилу се налази падајућа летва 

одговарајуће негоривости и експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог 

масива, оплемењен ЦПЛ ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ 

ламинатом. На крилу се налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб 

звукоизолованости. Брава је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком или одговарајуће. 

3. На страни 23.конкурсне документације  под редним бројем 5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  

ЦЕНЕ  у делу II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА  тачка 1.  мења се и гласи Израда, 

окивање и монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 2100x900x200мм. 

Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће, типа ФД30 дебљине 

44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе горивости. На крилу се налази 

падајућа летва одговарајуће негоривости и експандирајућа ПП гума. Вратни оквир 

израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и 

обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су 

ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком  

или одговарајуће. 

 

 

 



 

4. На страни 24.конкурсне документације  у делу Техничке карактеристике, под редним 

бројем 5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ у делу II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

тачка 1. мења се и гласи: - Израда, окивање и монтажа једнокрилних противпожарних 

врата, димензија 2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или 

одговарајуће, типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и експандирајућа 

ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ ламинатом. Первајзи 

израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се налазе 3 бродске шарке и 

шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава је хотелска, са цилиндром и 

"ХОППЕ" кваком или одговарајуће. 

У прилогу се доставља коригована спецификација - Техничке карактеристике и 

Образац структуре цена – радови грађевинска столарија 

Техничке карактеристике : 

Ред. 

Бро

ј 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 

мере 
Кол.  

  A ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

  I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

1. 

Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 

посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комаду 

1.1. први спрат Ком 9 

1.2. други спрат Ком 14 

1.3. трећи спрат Ком 14 

1.4. четврти спрат Ком 14 

  II  ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

1. 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће 

типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком  или одговарајуће. 

 1.1. први спрат Ком 9 



1.2. други спрат Ком 14 

1.3. трећи спрат Ком 14 

1.4. четврти спрат Ком 14 

 III ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и израда шпалетни око уграђених врата са 

унутрашње стране соба продуженим малтером 1:2:6. Обрачун се 

врши по 1 дужном метру. 

М 533.7 

2 

Двоструко глетовање и бојење шпалетни око уграђених врата 

полудисперзивним бојама у тону по постојећим просторијама. 

Обрачун се врши по 1  дужном метру. 

М 533.7 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "А"-ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

I ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

I ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

Б ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

 1 

Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 

посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комад 

1.1 први спрат Ком 10 

1.2 други спрат Ком 13 

 II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

1 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће, 

типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком или одговарајуће. 

1.1. први спрат Ком 10 

1.2. други спрат Ком 13 



 

III 

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и израда шпалетни око уграђених врата са 

унутрашње стране соба продуженим малтером 1:2:6. Обрачун се 

врши по 1 квм 

Квм 132.4 

2 

Двоструко глетовање и бојење шпалетни око уграђених врата 

полудисперзивним бојама у тону по постојећим просторијама. 

Обрачун се врши по 1 квм 

Квм 132.4 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "Б"-ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

III ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

Ц РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ "А" И "Б" 

 

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ : РАДОВИ  – Замена дотрајале столарије – улазних врата 

у собама дома 

Ред. 

број 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

мере 
Кол.  

Једин. 

цена без 

пдв-а 

Укупно  

без пдв-а 

  А ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

1. 

Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 

посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комаду 

1.1. први спрат ком 9   

1.2. други спрат ком 14   

1.3. трећи спрат ком 14   

1.4. четврти спрат ком 14   

 СУМА РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

  II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 



1. 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних противпожарних врата, димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице или одговарајуће, 

10типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком  или одговарајуће. 

1.1. први спрат ком 9   

1.2. други спрат ком 14   

 1.3. трећи спрат ком 14   

1.4. четврти спрат ком 14   

 СУМА ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

III ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

1. 

Набавка материјала и израда шпалетни 

око уграђених врата са унутрашње стране 

соба продуженим малтером 1:2:6. 

Обрачун се врши по дужном метру. 

М 533.7 

  

2. 

Двоструко глетовање и бојење шпалетни 

око уграђених врата полудисперзивним 

бојама у тону по постојећим 

просторијама. Обрачун се врши по 1 

дужном метру. 

М 533.7 

  

 
СУМА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "А"-ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

I ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

  I 
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО  

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

 
 

 СУМА   

  Б ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

  I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

1 Пажљива демонтажа пуних дрвених врата заједно са штоком површине до 2 квм. 

Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до великих оштећења шпалетни, 



посебно ка ходнику. Демонтирана врата склопити, ручно пренети, утоварити у 

камион и одвести на депонију или предати и ускладиштити код наручиоца радова. 

Обрачун се врши по 1 комад 

1.1. први спрат ком 10   

1.2. други спрат ком 13   

 СУМА РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

 

II 

 

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     

1. 

Израда, окивање и монтажа једнокрилних против пожарних врата димензија 

2100x900x200мм. Вратно крило израђено од ЕГГЕР ПП иверице  или одговарајуће, 

типа ФД30 дебљине 44мм, обложено ЦПЛ ламинатом ФЛАМЕКС Б-класе 

горивости. На крилу се налази падајућа летва одговарајуће негоривости и 

експандирајућа ПП гума. Вратни оквир израђен од тврдог масива, оплемењен ЦПЛ 

ламинатом. Первајзи израђени од МДФ и обложени ЦПЛ ламинатом. На крилу се 

налазе 3 бродске шарке и шпијунка. Врата су ЕИ30 и 32 дб звукоизолованости. Брава 

је хотелска, са цилиндром и "ХОППЕ" кваком или одговарајуће. 

1.1. први спрат Ком 10   

1.2. други спрат Ком 13   

 СУМА ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

 

III 

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

1 

Набавка материјала и израда шпалетни 

око уграђених врата са унутрашње 

стране соба продуженим малтером 

1:2:6. Обрачун се врши по 1 квм 

квм 132.4   

2 

Двоструко глетовање и бојење 

шпалетни око уграђених врата 

полудисперзивним бојама у тону по 

постојећим просторијама. Обрачун се 

врши по 1 квм 

квм 132.4   

 
СУМА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА "Б"-ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 



I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   

III 
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 
  

 СУМА   

Ц 
РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ "А" И 

"Б" 
  

 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А 

 

ОБЈЕКАТ ВЕЛИКИ ДОМ 

 
 

Б 
ОБЈЕКАТ МАЛИ ДОМ 

 
 

Ц 
РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
 

 УКУПНО  

 ПДВ 20 %  

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ  

 

Наведена измена конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне 

документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца.  

С обзиром на то да је  измена конкурсне документације извршена осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок за подношење понуда. Јавно 

отварање понуда одржаће се 27.09. 2019. године у 12,30 часова 

Место и време подношења понуда: 

 Рок за подношење понуда истиче 27.09.2019. године у 12,00 часова. Понуде се достављају 

на адресу: Дом  ученика средњих школа Милутин Миланковић Београд, Здравка Челара 16 

Време и место отварања понуда: 

 Отварање понуда одржаће се 27.09.2019. године у 12,30 часова у Дому  ученика средњих 

школа Милутин Миланковић Београд, Здравка Челара 16 

                                                                         

                                                                             Комисија наручиоца за јавну набавку Р -01/19 


