
 

 

 

 

Број: 01-01-24/2018._9 

11.06.2018.  

ВРШАЦ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  

Набавка дечијих игралишта  

за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац 

 

 

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

дечијих игралишта, редни број набавке 01-01-24/2018 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), Наручилац 

врши измену Конкурсне документације за предметну јавну набавку, ради усклађивања са изменама 

Техничке документације (Елаборат избора локација, Идејно решење опреме за дечија игралишта).  

 

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

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене бити 

видно обележене. 

1.Измена се врши на страни 11 Поглавље/ II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА/ТЕХНИЧКИ 

ОПИС/СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Начин спровођења контроле:''.... Наручилац ће ангажовати независно сертификационо тело...'' брише се. 

2. Измена се врши на страни 13-15 Поглавље/ II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА/ТЕХНИЧКИ 

ОПИС/СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЛОКАЦИЈА 01 (Гудурички пут (Подвршанска улица) 

Брише се: 

1/Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

 

Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 
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1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на 

удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у 

хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 30.90 

3 
Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске 

плоче 
м3 15.45 

 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм 

са обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за 

постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 м1 101.00 

3 

Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко 

разастртог шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - 

нивелисати. м3 15.45 

 

10 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 

цм са испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну 

конструкцију. Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну 

стопу вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама 

са испуном од тврде живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и 

варени делови морају бити обрађени и офарбани антикорозивном бојом. 

Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом за одговарајући 

профил. м  13 

 

ЛОКАЦИЈА 02 (Трг Константина Спајића) 

Брише се: 

1/Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на 

депонију  на удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати 

подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 14.30 

3 

Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм 

испод бетонске плоче 
м3 7.15 

 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм 

са обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за 

постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 35.00 



3 

Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко 

разастртог шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - 

нивелисати. 

м3 7.15 

 

7 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 

цм са испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну 

конструкцију. Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну 

стопу вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама 

са испуном од тврде живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и 

варени делови морају бити обрађени и офарбани антикорозивном бојом. 

Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом за одговарајући 

профил. м 35.00 

 

ЛОКАЦИЈА 03 (Стеријино сокаче) 

Брише се: 

1/Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на 

депонију  на удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати 

подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 25.13 

3 

Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм 

испод бетонске плоче 
м3 12.57 

 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм 

са обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за 

постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 45.00 

3 

Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко 

разастртог шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - 

нивелисати. 

м3 12.57 

 

10 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 

цм са испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну 

конструкцију. Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну 

стопу вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама 

са испуном од тврде живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и 

варени делови морају бити обрађени и офарбани антикорозивном бојом. 

Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом за одговарајући 

профил. 

м 45.00 

 



                                                         ЛОКАЦИЈА 04 (улица Ђуре Јакшића) 

Брише се: 

1/Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на 

депонију  на удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати 

подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 6.75 

3 

Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм 

испод бетонске плоче 
м3 3.38 

 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм 

са обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за 

постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 41.60 

3 

Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко 

разастртог шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - 

нивелисати. 

м3 3.38 

 

У осталом делу Конкурсна документација у поступку јавне набавке број 01-01-24/2018. остаје непромењена. 

 

Имајући у виду напред наведено, а ценећи да измена конкурусне документације техничке природе рок за 

подношење понуда се помера сходно чл.63 ст.5 ЗЈН за 19.06.2018. до 10.00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати 19.06.2018. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

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

11.06.2018. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


