
  

 
 
 
 
 
 
 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 15/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 15/2018 - Радови на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 15/2018 – Радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи, Наручилац је 

направио пропустио део предмера, који се налази под ставком 4 у збирној рекапитулацији 

на  страни 77 под насловом „замена ламината у апартманима“, тако да после тачке 3 

„Надстрешице“ додаје следећи предмер: 



  

 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

 ЗАМЕНА ЛАМИНАТА У АПАРТМАНИМА     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ   

1.1. Пажљиво изношење намештаја и опреме из апартмана и 

одлагање на место које одреди инвеститор.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

1.2. Скидање постојеће ламинатне подне облоге из апартмана, у 

комплету са припадајућим лајснама са утоваром и одвозом 

на депонију. 

  

  

  

 

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

1.3. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог 

градилишта од грађевинског шута са преносом шута на 

депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број 

чишћења. 

  

  

  

 

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

1.4. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м3.   м3 5.00    

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ  
      

2. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

2.1. Изравнавање постојеће подлоге масом за изравнавање. 

Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер, затим 

излити масу за изравњавање, да чврсто и трајно веже за 

подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на 

притисак. Подлогу обрусити и опајати.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

2.2. Набавка и постављање подне облоге - ламинат, клик, 

дебљине 8 мм, за тешка оптерећења (класа 32), по избору 

пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као 

пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и 

високопресован. Подну облогу унети, распаковати и 

оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. 

Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. 

Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. 

Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво 

поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити 

лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2 270.00    

      

2.3. Набавка и постављање металних прелазних лајсни по избору 

пројектанта. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама и ламинатом. 

  

  

  

 



  

 

 

 

  Обрачун по м1. м1 30.00    

 УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
      

3. РАЗНИ РАДОВИ      

3.1. Пажљиво уношење намештаја и опреме из апартмана и 

одлагање на место које одреди инвеститор.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

3.2. Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. 

Извршити детаљно чишћење целог градилишта, чишћење и 

фино прање свих  унутрашњих простора и површина. 

  

     

  Обрачун по м2.   м2 270.00    

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
      
 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ        

2. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ        

3. РАЗНИ РАДОВИ         

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  


