
 

На основу члана 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на 

потављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови, замена 

унутрашње столарије на објекту Економске школе у Нишу, ЈН бр. 404-1Ш/10-2017, врши 

се 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БР. 1 И ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

У делу конкурсне документације Х – „Техничка спецификација – предмер радова“, 

на страници 39/48 МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ рекапитулација грађевинско занатских 

радова, тако да сада ова рекапитулација гласи: 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
 
 
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ ............................................ _____________________ 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................... _____________________ 

III РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ .............................................................. _____________________ 

IV СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ ............................................................... _____________________ 

V KEРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  ................................................................ _____________________ 

VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ................................................... _____________________ 

VII        БРАВАРСКИ РАДОВИ ........................................................................ ______________________ 

 _____________________________________________________________________________

 УКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ ПДВ ПОД А)...................................... _____________________ 

 

 

 

 

Измењена страница 39/48 је саставни део конкурсне документације. 

 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом 

и допуном конкурсне документације, а у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

Истовремено, рок за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке 

продужава се на 08.06.2017.године до 12:00 часова. 

Јавно отварање понуда у предметном поступку јавне набавке обавиће се дана 

08.06.2017.године у 13:00 часова, у објекту града Ниша, у Улици 7.јули бр. 6 – сала у 

приземљу. 

 

 

 

 

 

У Нишу, дана 05.06.2017. године                                      Град Ниш 

                                                                                               Градска управа Града Ниша 

                                                                                               Служба за јавне набавке 

 

 
 

 



 

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 39/48 КД, ЈН бр. 404-1Ш/10-2017- 

 

 
 

3 
  

Набавка потребног материјала, израда и 
монтажа једнокрилних врата у кабинама 
тоалета, од алуминијумских профила 
завршне обраде пластификацијом и 
испуном од PVC панела беле боје 
d=24mm. Врата опремљена комплет, 
кваке, браве елзет са лептирићем за 
закључавање кабине. 
Обрачун по комаду уграђених врата. 

  
  
  
  

70/205 (скраћена) kом. 5     

Укупна цена радова без ПДВ под VII)   

 
 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 
 
 
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ ............................................ _____________________ 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................... _____________________ 

III РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ .............................................................. _____________________ 

IV СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ ............................................................... _____________________ 

V KEРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  ................................................................ _____________________ 

VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ................................................... _____________________ 

VII        БРАВАРСКИ РАДОВИ ........................................................................ ______________________ 

 _____________________________________________________________________________

 УКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ ПДВ ПОД А)...................................... _____________________ 

 


