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Број: 01-01-39/2017-7 

08.12.2017. Године 

ВРШАЦ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ДОБАРА: НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-39/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке Заштитне ограде, редни број набавке 01-01-39/2017 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија наручиоца, доноси следеће измене конкурсне документације за јавну 

набавку заштитне ограде, редни број набавке 01-01-39/2017: 

 

1. У Поглављу II , на страни 4, као и у Образцу понуде са структуром цена,страна 13 

измењене су количине предмета набавке, тако да уместо: 

 

  НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ  

        

R.B. NAZIV 
JEDINICA 

MERE KOLIČINA 

1 

Isporuka I ugradnja 3/D panelne ograde H-1730mm sa usadnim 

stubovima i pripadajudim priborom za kačenje. 3/D panel  je 

cinkovan i plastificiran  f-5.0x1730x2500mm obojenu  boji   po 

RAL-u 6005, zelena. Panel usadni stub H-2200x50x50x1.50mm je 

cinkovan i plastificiran obojen u boju po RAL-u 6005, zelena. 

Usadni stub se postavlja u betonsku stopu dubine 470mm i 

širine 250mm na rastojanju 2500mm. Na stubove postaviti 3/D 

panele koji se za stub pričvršduju pvc obujmicom. Potrebno je 

postaviti 4 obujmice po stubu. U cenu uračunati cement, 

šljunak, šrafove i mašinsko kopanje stopa. 

metara 460 
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2 

Isporuka I ugradnja metalne dvokrilne kapije  “ram u ram”. 

Kapija se sastoji od spoljnog rama izrađen od metalnih cevi 

60x40mm, sa malim unutrašnjim ramom 16x16mm. Ispuna 

kapije je 3/D panel od čelične žice. Kopletna kapija je bravarski 

obrađena I ofarbana trokomponentnom farbom u boji po RAL-u 

6005, zelena. U kompletu sa kapijom idu I pripadajudi nosedi 

stubovi I kosnici iste izrade. 

 

Dimenzije kapije: 

1. L-2000mmxH-1730mm 

2. L-4500mmxH-1730mm 

kom 1 

3 

Isporuka I ugradnja metalne klizne kapije “ram u ramu”. Kapija 

se sastoji od spoljnog rama od metalnih cevi dim 60x40mm. 

Ispuna kapije je 3/D panel izrađen od čelične žice. Kompletna 

kapija je bravarski obrađena I ofarbana trokomponentnom 

farbom u boji po RAL-u 6005, zelena. U kompletu sa kapijom idu 

pripadajudi nosedi stubovi, armirano betonska greda sa 

potrebnom šinom kao I kosnici iste izrade. 

Dimenzija kapije 

L-10000mm x H-1730mm 

kom 1 

 

Сада гласи: 
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Isporuka I ugradnja metalne dvokrilne kapije  “ram u ram”. 

Kapija se sastoji od spoljnog rama izrađen od metalnih cevi 

60x40mm, sa malim unutrašnjim ramom 16x16mm. Ispuna 

kapije je 3/D panel od čelične žice. Kopletna kapija je bravarski 

obrađena I ofarbana trokomponentnom farbom u boji po RAL-u 

6005, zelena. U kompletu sa kapijom idu I pripadajudi nosedi 

stubovi I kosnici iste izrade. 

 

Dimenzije kapije: 

L-2000mmxH-1730mm 

kom 1 

3 

Isporuka I ugradnja metalne dvokrilne kapije  “ram u ram”. 

Kapija se sastoji od spoljnog rama izrađen od metalnih cevi 

60x40mm, sa malim unutrašnjim ramom 16x16mm. Ispuna 

kapije je 3/D panel od čelične žice. Kopletna kapija je bravarski 

obrađena I ofarbana trokomponentnom farbom u boji po RAL-u 

6005, zelena. U kompletu sa kapijom idu I pripadajudi nosedi 

stubovi I kosnici iste izrade. 

 

Dimenzije kapije: 

L-4500mmxH-1730mm 

kom 1 

4 

Isporuka I ugradnja metalne klizne kapije “ram u ramu”. Kapija 

se sastoji od spoljnog rama od metalnih cevi dim 60x40mm. 

Ispuna kapije je 3/D panel izrađen od čelične žice. Kompletna 

kapija je bravarski obrađena I ofarbana trokomponentnom 

farbom u boji po RAL-u 6005, zelena. U kompletu sa kapijom idu 

pripadajudi nosedi stubovi, armirano betonska greda sa 

potrebnom šinom kao I kosnici iste izrade. 

 

Dimenzija kapije 

L-10000mm x H-1730mm 

kom 1 

 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим 

њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће II пречишћени текст, у којем 

ће измене бити видно обележене. 

 
Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 18.12.2017. до 09:30 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 18.12.2017.у 10:00 часова. 
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Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

08.12.2017. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


