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             Београд, новембар 2019. Године 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 3265-6/16 од 15. новембра 

2019. године, како следи: 

 

1) У делу 2 конкурсне документације, Подаци о предмету јавне набавке, додаје се тачка 

2.2) Обилазак места извођења радова, која гласи: 

 

“2.2 Обилазак места извођења радова 

 

          У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла, 

заинтересована лица су дужна обиђу место извођења радова. 

          Обилазак је могуће извршити од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, уз претходну најаву доласка путем mail-a: javne.nabavke@mfa.rs , 

уз обавезно остављање података (назив и адресу фирме, име и презиме представника који 

ће извршити обилазак, контакт телефон и e-mail).  

          Приликом обиласка, потребно је понети Образац 6.10 Потврда о извршеном обиласку, 

како би исти био верификован од стране надлежног представника Наручиоца као потврда о 

извршеном обиласку. Образац представља обавезан део понуде.  

          Лице за контакт за обилазак места извођења радова је  Љиљана Веселиновић, контакт 

телефон: 011 306 8102.“ 

 

2) У делу 3 конкурсне документације, Техничке спецификације, мења се тачка 3.1) 

Предмет набавке и техничка спецификација, тако да сада гласи:  

 

„1.1 Предмет набавке и техничка спецификација 

          Предмет јавне набавке су грађевински радови на санацији оштећења конструкције у 

делу објекта Министарства спољних послова, који се састоје од: 

1. Демонтажних радова 

2. Зидарских радова 

3. Санације конструкције 

4. Браварских радова 

5. Лимарских радова  

6. Подополагачких радова 

7. Столарских радова 

8. Молерских радова 

9. Сувомонтажних радова 

10. Разних радова“ 

 

 

3) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се тачка 6.2) Образац 

понуде, у делу под тачком 3) Понуђена цена, тако да сада гласи:  

 

„3) Понуђена цена: 

Табела 3 – спецификација радова и структура понуђене цене 

mailto:javne.nabavke@mfa.rs


Рб. Опис позиције Ј.М количина 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ЧЕТВРТИ И ТЕЋИ СПРАТ 401-404, 301 

I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. Демонтажа постојећих двокрилних 

металних врата. Комплет са одвожењем 

шута ван објекта на место које одреди 

инвеститор.         
  

Обрачун по ком ком 1,00     
2. Рушење, демонтажа постојећег плафона од 

ГК плоча на металној подконструкцији. 

      

  

Обрачун по м2 m2 69,69     
3. Пажљива демонтажа керамичких плочица. 

Све целе плочице одложити на страну а 

поломљене изнети као шут и одвести на 

депонију. 

      

  

Обрачун по м2 m2 41,95     
4. Рушење постојеће цементне кошуљице, 

комплет са одвожењем шута ван објекта на 

место које одреди инвеститор. 

      

  

Обрачун по м2 m2 41,95     
5. Демонтажа расушеног постојећег храстовог 

паркета, комплет са одвозом на депонију. 

      

  

Обрачун по м2 m2 36,11     
6. Пажљива демонтажа постојећих плафоњера 

ради поновне уградње.  

      

  

Обрачун по ком ком 12,00     
7. Обијање малтера са зидова на мест где се 

малтер одвојио., чишћење и прање фуга са 

изношењем шута ван објекта. 

      

  

Обрачун по м2 m2 146,00     
8. Штемовање зидова од опеке – израда 

шлицева на месту насталих пукотина у 

зидовима. са изношењем шута ван објекта. 

Ширина шлицева до 20 цм. 

      

  

Обрачун по м1 m1 84,00     
9. Демонтажа дрвених двокрилних врата.       

  

Обрачун по ком ком 1,00     

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ      
              



II ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
1. Малтерисање зидова са којих је обијен 

малтер или нових зидова, продужним 

малтером у два слоја, са претходном 

припремом подлоге, прскањем површине 

цементним млеком. 

      

  

Обрачун по м2 m2 21,00     
2. Малтерисање зидова са којих је обијен 

малтер или нових зидова, цементним 

малтером у два слоја, са претходном 

припремом подлоге, прскањем површине 

цементним млеком. 

      

  

Обрачун по м2 m2 35,00     
3. Малтерисање зидова са којих је обијен 

малтер или нових зидова, цементним 

малтером, са постављањем рабиц мрежице. 

      

  

Обрачун по м2 m2 90,00     
4. Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице дебљине д=3-5 цм користећи 

брзовезујући цемент ТОП ЦЕМ или слично. 

      

  

Обрачун по м2 m2 79,67     
5. Набавка материјала и израда рабициране 

цементне кошуљице дебљине д=3-5 цм 

      

  

Обрачун по м2 m2 117,20     
6. Крпљење шлицева продужним малтером, 

после постављања разних инсталација 

ширине до 15 цм, комплет са материјалом. 

      

  

Обрачун по м1 m1 84,00     
7. Набавка материјала и обрада шпалетни 

цементним малтером са свим припремним 

радовима. 
        

Обрачун по м1 m1 35,00     

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
  

II САНАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈЕ     
1. Пажљиво сечење АБ плоче међуспратне 

конструкције између ребара ради санације 

саме међуспратне конструкције. Сечење 

извести машином за сечење бетона како би 

се избегло оштећење међуспратне 
конструкције. 

  

    
  Обрачун по м1 m1 165,60     

2. Бушење рупа у ребрима ситноребрасте 

таванице за монтажу челичне конструкције 

за ојачање испуцалих греда АБ таванице. 

  

    



Обрачун по ком ком 425,00     
3. Монтажа анкер плоча 260*200*12мм у 

свему према статичком прорачуну. 

  

    

Обрачун по кг кг 364,00     
4. Набавка материјала и посрављање челичних 

носача ±2U50 анкерисаних у бетонска ребра 

са U50 и по 2 M12 класе чврстоће 8.8 кроз 

хилзне. На месту просеченог ребра за 

укрућење додају се 2U 50 спојена и упасују 

се са постављеним профилима. Набавка 

материјала и израда ијачања између греде и 

првог ребра на четри позиције анкер 

плочама и завртњевима M16 у свему према 

детаљима и статичком прорачуну. 

  

    

Обрачун по кг кг 1.970,00     
5. Бетонирање АБ међуспратне конструктивне 

плоче МБ 25-35 у глаткој једностраној 

оплати са подупирачима. 

  

    

Обрачун по m2 m2 28,00     
6. Бетонирање армирано-бетонских греда 

бетоном МБ 25-35, са свим пратећим 

радовима 

  

    

Обрачун по м3 m3 7,23     
7. Набавка, сечење, обликовање и уградња 

арматуре. 

  

    

Обрачун по кг kg 430,00     
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО–БЕТОНСКИ РАДОВИ      

  

III БРАВАРСКИ РАДОВИ      
1. Двокрилна ПП врата, пуна, челична, 

унутрашња, боја из стандардне производње, 

ватроотпорности 90мин, са аутоматом 

(пумпом) за самозатварање, опремљена 

уређајем за аутоматско редоследно 

затварање врата, димензије зидарског 

отвора140/220цм, врата имају антипаник 

шине на оба крила. Просторија нове архиве. 

  

    

Обрачун по комаду ком 1,00     
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ      
      

IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

10. Набавка материјала, израда, испорука, 

прозорских банака, развијене ширине до 25 

цм.       



а) поцинковани лим 0,55 мм m1 10,00     

б) бакарни лим 0,55 мм m1 2,00     

в) алуминијумски лим 0,55 мм m1 2,00     

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ      
  

V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

1. Демонтажа старих лајсни - сокла х=8 цм.       

Обрачун по м1 m1 24,86     
2. Демонтажа постојећег ламината, са соклом, 

са изношењем шута ван објекта и одвоз на 

градску депонију. 
      

Обрачун по м2 m2 37,72     
3. Набавка материјала и припрема подлоге 

Олмо масом. 
      

а) до 3 мм m2 73,83     

б) од 3 до 10 мм m2 41,95     
4. Набавка материјала и уградња епокси пода 

типа MAPEFLOOR SYSTEM или слично 

који се уграђује преко цементне кошуљице. 

Спречава клизање на мокрим површинама. 
      

Обрачун по м2 m2 41,00     
5. Набавка, испорука и уградња сокле висине 

6-8 цм за ламинат по избору инвеститора.       

Обрачун по м1 m1 56,08     
6. Набавка, испорука и уградња класичног 

храстовог паркета, лепљењем 

двокомпонентним лепком на припремљену 

подлогу, са хобловањем и лакирањем 3 пута 

квалитетним лаком по избору инвеститора. 
      

Обрачун по м2 m2 78,07     
7. Израда и уградња храстових прагова од 

масива дебљине 2,5 цм. У цену урачунати 

узимање мера, обраду и уградњу истих, 

ширине 15 цм. Обрачун по м1. 
      

а) ширине 15 цм m1 7,50     

б) ширине 30 цм m1 11,00     
8. Хобловање и лакирање паркета. Паркет 

хобловати до добијања глатке површине, 

усисати прашину, а затим лакирати три пута 

квалитетним лаком за паркет. 

      

Обрачун по м2 m2 148,74     



9. Припрема паркета за лакирање гитовањем 

неравних и лоших површина. 
      

Обрачун по м2 m2 148,74     
10. Замена оштећених делова паркета у складу 

са постојећим 
      

Обрачун по м2 m2 8,00     

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      
  

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

1. Скраћивање постојећих врата (због промене 

висине пода), са свом потребном обрадом за 

поновну уградњу. 
      

Обрачун по ком ком 3,00     
2. Набавка, испорука и уградња унутрашњих 

двокрилних пуних дрвених врата у свему 

према постојећим вратима на објекту, 

потребним оковима, бравом и цилиндром. 

Мере се узимају на лицу места. 

      

Обрачун по ком ком 1,00     
3. Репарација прозорског штока       

Обрачун по ком ком 4,00     
4. Замена дотрајалих и израда нових крила 

прозора са једноструким застакљивањем. 
      

Обрачун по ком ком 11,00     
5. Набавка и замена постојећих оштећених 

брава цилиндара и трукера на постојећим 

вратима.       

Обрачун по ком kom 8,00     
6. Ампасовање прозора и врата са штеловањем 

постојећих шарки и брава.(без замене истих) 
      

Обрачун по ком kom 16,00     

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ      
  

VII МОЛЕРСКИ   РАДОВИ 

1. Заштита подова валовитим картоном преко 

кога се поставља ПВЦ, и заштита столарије 

ПВЦ-ом. 

  

    

Обрачун по м2 просторије m2 334,22     
2 Скидање старе боје са стругањем наслага 

старе боје са зидова и плафона, до здраве 

подлоге, изношење шута ван објекта и одвоз 

на градску депонију. 

  

    



Обрачун по м2 m2 966,48     
3. Глетовање зидова и плафона преко старе 

неравне подлоге после стругања старе боје, 

малтерисаних зидова и плафона, бетонске 

подлоге и гипсних плоча, Полификс или 

сличним китом, са шлајфовањем до 

добијања потпуно глатке површине. 

  

    

Обрачун по м2 m2 966,48     
4. Набавка материјала и глетовање зидова и 

плафона лепком за плоцице и мрезицом 

  

    

Обрачун по м2 m2 12,00     
5. Бојење  плафона полудисперзивном бојом са 

свим потребним предрадњама за ову врсту 

радова у тону по избору инвеститора. 

  

    

Обрачун по м2 m2 334,22     
6. Бојење зидова и плафона дисперзивном 

бојом са свим потребним предрадњама за 

ову врсту радова у тону по избору 

инвеститора. 

  

    

Обрачун по м2 m2 966,48     
7. Набавка материјала и наношење подлоге на 

зидове и плафоне 

  

    

Обрачун по м2 m2 1.300,70     
8. Скидање старе боје са столарије паљењем 

или отапањем 100 %, са изношењем шута 

ван објекта и одвозом на градску депонију. 

  

    

Обрачун по м2 m2 84,20     
9. Бојење уљаном бојом и лакирање старе 

столарије, са које је скинута стара боја, са 

свим потребним предрадњама за ову врсту 

радова, у тону по избору инвеститора. 

  

    

Обрачун по м2 m2 84,20     
10. Бојење и лакирање челичних и ливених 

радијатора бојом отпорном на температуру 

– радијатор лак, са свим потребним 

предрадњама за ову врсту радова у тону по 

избору инвеститора. 

  

    

Обрачун по ком ком 11,00     
11. Бојење и лакирање челичних цеви грејања 

бојом отпорном на температуру – радијатор 

лак, са свим потребним предрадњама за ову 

врсту радова у тону по избору инвеститора. 

  

    

Обрачун по м1 m1 75,00     



12. Набавка материјала и наношење 

противпожарног премаза на челичну 

конструкцију која је претходно заштићена 

антикорозивним премазом за 

ватроотпорност Ф=60 мин 

  

    

Обрачун по кг ПП премаза кг 2.334,00     

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ      
  

VII СУВОМОНТАЖНИ   РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда опшивки и 

кутија од гипс–картонских плоча са израдом 

подконструкције. У цену урачунат сав рад и 

материјал. Развијене ширине до 60 цм. 

  

    

Обрачун по м1 m1 17,00     
2. Набавка материјала и израда спуштеног 

плафона од гипс картонских  плоча, на 

металној подконструкцији са вешаљкама и 

носећим и монтажним  ЦД профилом. 

Дебљина плоча д=12,5 мм. Без 

термоизолације. 

  

    

  стандардне плоче m2 69,69     
3. Набавка материјала и израда спуштених 

плафона од гипс картонских  плоча дебљине 

д=12,5 мм, димензија 60x60 цм, са израдом 

носеће конструкције од ЦД профила, 

висилица и осталим помоћним материјалом 

и типловањем у плафонску конструкцију. 

  

    

Обрачун по м2 m2 24,00     

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ      
  

VIII РАЗНИ РАДОВИ     
1. Израда статичког прорачуна санације 

међуспратне конструкције са израдом 
детаља. 

    

  

Обрачун по м2 m2 124,62     
2. Монтажа демонтираних плафонјера       

Обрачун по ком ком 24,00     

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

              

 

 

 



 

Ред.бр. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

     Врсте радова 

 

Укупно без ПДВ-

а 

 

Укупно ПДВ 

 

Укупно са ПДВ-

ом 

1 2 3 4 5 

 

I 

 

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

   

 

II 

 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

   

 

III 

 

САНАЦИЈА 

КОНСТРУКЦИЈЕ 

   

 

IV 

 

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

   

 

V 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

   

VI 
ПОДОПОЛАГАЧКИ 

РАДОВИ 
   

VII 
СТОЛАРСКИ РАДОВИ    

VIII 
МОЛЕРСКИ РАДОВИ    

IX 
СУВОМОНТАЖНИ 

РАДОВИ 
   

X РАЗНИ РАДОВИ    

 

УКУПНА ЦЕНА I+ II+ III+ IV+ 

V+VI+VII+VIII+IX+X : 

 

 

  

 
Напомена: Приликом давања Понуде, у цену позиције урачунати набавку, транспорт, испоруке и 
уградњу свог потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, 
употребу алата, машина и механизације,заштиту подова, намештаја и столарије ПВЦ фолијом, 
измештање намештаја ради извођења радова и враћање на место по завршетку, употребу покретне 

скеле за све радове до висине до 5 м, узимање мера на лицу места, одржавање чистоће градилишта 
за несметан рад запослених ван радне зоне, изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на 
градску депонију, као и завршно чишћење објекта након завршетка радова, као и набавку, испоруку 
и монтажу опреме са пуштањем у рад. 



Упутство за попуњавање Табеле 3 – структура понуђене цене: 

- у колону број 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

- у колону број 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, која се добија множењем вредности из колоне 5 и количине 

из колоне 4.“ 

 

4) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, додаје се тачка 6.10) Потврда 

о извршеном обиласку места извођења радова, која гласи: 

 

„ 6.10 ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је представник понуђача ____________________________ са 

седиштем у ____________________, ул. ______________________________________ бр. 

___, у просторијама Наручиоца на адреси Кнеза Милоша 24-26, у Београду, извршио 

обилазак места извођења радова и стекао увид у обим предмета јавне набавке, а у циљу 

подношења понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку  – Извођење грађевинских 

радова на санацији оштећења конструкције у делу објекта Министарства спољних послова , 

редни број: ЈН 34/2019. 

 

Датум обиласка: ________________ 

Потпис представника понуђача: ________________________                                                                                                      

Потпис представника наручиоца: _______________________ 

Напомена: Овај образац је потребно приложити уз понуду јер представља обавезан део 

понуде.“  

 

 

5) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 2, 3 и 6 и 

тако измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на 

Порталу јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације.  

  

6) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

7) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.  

 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 


