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 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену Конкурсне документације 

број 18/2-18 од 01.03.2018.године, како следи: 

 1. На страни 7. Конкурсне документације после поднаслова “4.2 Додатни 

услови из члана 76 Закона о јавним набавкама и начин како се доказују“ тачка 

2) мења се и гласи:  

„2) да има довољан кадровски капацитет, односно минимум једног 
дипломираног грђевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 
или 414 или 415 или 418 или једног дипломираног инжењера архитектуре са 
лиценцом 400 или 401.   
Одговорни извођач радова може бити у сталном радном односу или ангажован 
уговором. 
 
Доказ: Фотокопија личне лиценце за дипломираног инжењера грађевине – 
лиценца 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или једног 
дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 или 401, са важећом 
потврдом Инжењерске коморе Србије као доказ да наведеном носиоцу лиценце 
Судом части иста није одузета. 
За наведеног носиоца лиценце који је код понуђача стално запослен доставити 
и фотокопију уговора о раду и фотокопију одговарајућег обрасца о пријави на 
обавезно социјално осигурање, односно за носиоца лиценце који није стално 
запослен код понуђача доставити фотокопију уговора о делу, уговора о 
обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном 
ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке.“ 
 

 2. На страни 9. Конкурсне документације тачка 5.3 Начин и рок доставе 

понуде мења се и гласи: 

„ 5.3 Начин и рок доставе понуде 

 Понуда се доставља  у затвореној коверти, непосредно или путем поште, 
са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 404/1-5/2018-02, Kапитално 
одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта 
за псе у Минићеву - НЕ ОТВАРАТИ“. на адресу: ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 
Књажевац, до дана 05.04.2018. године до 1200 часова. На полеђини коверте се 
наводи назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, контакт особе, бројеве 
телефона  и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и 
узеће се у разматрање.  

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка 
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено. „ 
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 3. На стани 10. Конкурсне документације тачка 5.4 Отварање понуда 

мења се и гласи:  

„5.4 Отварање понуда 
 
 Отварање понуда обавиће се дана 05.04.2018. године у 1230 часова у 
просторијама ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30. 
 Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. 
 Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача 
који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за 
учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни 
печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис одговорног лица понуђача 
(у супротном представник понуђача ће се третирати као посматрач).“ 
 
  4. На страни 41. Конкурсне документације тачка „3) ПРЕДМЕР И 

ПРЕДРАЧУН РАДОВА-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  мења се и гласи: 

 „3) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Водоводна мрежа (Спољна): 
 
Земљани радови: 
 
1. Машински ископ рова земље III 
категорије категорије, за каналски ров 
 ширине 0,40 м' и дубине 1,10 м' са  
одбацивањем на 1м' од ивице рова......................... м3    51,40 х              =  
 
2. Ручни ископ земље за нивелисање 
 дна канала д=5 цм ископ за главну везу  
око постојеће цеви..................................................... м3       1,0  х               =  
 
3. Набавка, транспорт и убацивање 
  песка у ров за постељицу и  затрпавање цеви........ м3    9,20 х               =  
 
4. Затрпавање рова земљом из ископа  
са набијањем у слојевима од 20-30 цм  
до потребне збијености. Као материјал 
 за затрпавање не сме се користити 
 материјал органског порекла, шут, 
 камење и сл. При затрпавању водити  
рачуна да први слој буде ситна земља, 
 без крупнијих комада који би могли 
 да оштете цеви. Обрачун по м3......................... м3       32,20  х                =  
 
5. Утовар и превоз вишка земље,  
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камионом, на депонију удаљену 
 до 3 км. Обрачун по м3..................................... м3           19,20 х                =  
 
 
Монтажни радови: 
 
1. Набавка, транспорт и уградња  
полиетиленских цеви велике густине, 
 PE Ø25/10 бара. Цеви се међусобно 
 спајају  заваривањем према  
техничким нормативима и  
препорукама произвођача.  
Обрачун по м'.....................................................     мI       115,00  х             =  
 
2. Израда шахте 1,0 х 1,0 oд бетона МБ 20 
или бетонских блокова у цементном  
малтеру.         
                                                                        Ком         1,0      х                    =  
 
3. Набавка ,транспорт и уградња ливено 
 гвозденог поклопца Ø 600.Обрачунава 
се по комаду                                                     Ком         1,0      х                  =  
 
 
4. Извршити пробијање отвора у постојећим  
темељним зидовима за пролаз водоводних  
 цеви са  обрадом  око  продора  цеви. 
 Обрачунава се по комаду.                              Ком         3,0      х             =  
 
Водоводна мрежа (Унутрашња): 
 
 
1. Извршити набавку и монтажу полипропиленских 
 цеви са свим одговарајућим  спојним 
 елементима (фитинг) и обујмицама и држачима  
за учвршћивање монтираних цеви. Цевни развод 
 у подруму термички изоловати. Целокупна 
 водоводна инсталација мора бити испитана 
 на пробни притисак према упутству  
произвођача цеви. Обрачунава се по 1,0 м  
монтиране мреже (унутрашњи пречник цеви) 
 
Ø 20  мм                                                                     мI          32,00 х               =              
Ø 15  мм                                                                     мI           20.00 х              =                                                                 
 
2. Извршити набавку и уградњу пропусног,  
пропусно-испусног вентила са точком и  
вентила за узиђивање. 
 Обрачунава се по комаду.                                    ком     5    х                  =  
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3. Извршити набавку и монтажу угаоног  
"ЕК" вентила са капом. 
 Обрачунава се по комаду.                                    ком    3    х                   = 
 
4. Извршити набавку и монтажу славине  
за чесму                                                                    ком    2    х                 =  
 
 
Канализациона мрежа (Спољна): 
 
1. Машински ископ земље III категорије 
(са подграђивањем странице рова) уз  
присуство подземних инсталација, у рову 
 ширине 0,8 м, просечне дубине до2,30 м,  
са одбацивањем на 1 м од ивице рова.             130,00  х                    =   
 
2. Ручни ископ земље за нивелисање  
дна рова,д=10 цм и ископ за шахте                       32,00  х                   =   
(30% ископа). 
 
3. Набавка и убацивање песка у ров, 
 подбијање и нивелисање цеви у  
рову у слоју д=0,40цм.                                                    20,00  х           =  
 
 
4. Затрпавање рова земљом са набијањем  
у слојевима од 30 цм до потребне збијености.  
Довођење терена у првобитно стање.                           50,00  х          =  
 
5. Утовар и превоз вишка земље,  
камионом, на депонију удаљену 
 до 3 км. Обрачун по м3.......................                            43,20  х                 =   
 
Монтажни радови: 
 
1. Израда шахти од готових бетонских цеви    
Ø 1000 мм. Завршетак, купасти део ојачати  
бетоном МБ-30. Дно и кинете обрадити  
цементним малтером размере 1:3.  
У један метар дужине урачунатии завршну 
 плочу дебљине 20 цм. са одређеном 
 арматуром.                                                                     8,00  х                   =   
 
2. Набавка, транспорт и уградња 
 ливено-гвоздених пењалица.  
Размак пењалица је 35 цм.             Ком                          10,00  х                =   
 
3. Набавка, транспорт и уграђивање  
 PVC ребрастих двослојних цеви  
 Ø 250  мм SN4.  Цеви полагати  
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 према датом паду.  
Пре полагања дно рова 
 дотерати према датом паду, земљу 
 сабити добро, проверити пад и затим 
 положити цеви које затим треба  
искронтролисати нивелиром. После 
 константације да је цевовод положен  
према датом паду, цеви осигурати 
Ø 250  мм                                                                    40,00   х               =  
Ø 200  мм                                                                    10,00   х               =   
Ø 160  мм                                                                    22,00   х               =  
 
 
4. Набавка и уградња гвоздено-ливених 
 поклопаца тежине 65 кг. за осовинско 
 саобраћајно оптерећење од 25 КН. 
 Поклопце фиксирати и урадити у 
 висини коловозне конструкције,  
односно у висини нивелете асфалта.                Ком      3    х               =    
 
5. Септичка јама V=15 m3     ......................      ком      1    х                     =  
 
   
6. Набавка материјала,израда и монтажа 
металних решетки са носачима,као и  
 канал од готових каналета . 
-решетка ширине 60 цм                             м       40,00 х                      =  
-канал дубине22 цм                                   м       40,00 х                     =  
 
7. Извршити пробијање отвора у постојећим  
темељним зидовима за пролаз  
 канализационих цеви са  обрадом  око   
продора  цеви. Обрачунава се по комаду.     Ком         1,0      х             =  
 
 
Канализациона мрежа (Унутрашња): 
 
1. Извршити набавку  пластичних  
канализационих цеви са свим одговарајућим 
 фазонским деловима и монтирати 
 хоризонталну и вертикалну канализациону  
мрежу према датом пројекту. Сва потребна  
штемовања и пробијања зидова од опеке 
 и бетона не плаћају се одвојено већ су 
 обухваћене ценом дужног метра цеви. 
 Недовршене делове мреже, везе за  
вертикале или санитарне објекте до 
 њиховог уграђивања затворити привременим  
дрвеним чеповима одговарајућег пречника 
 са дихтунгом. Пре затрпавања целу  
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канализациону мрежу испитати на  
водоодржљивост у присуству надзорног 
 органа. Све комплет завршено , спремно  
за употребу плаћа се по дужном метру, 
 монтиране и испитане мреже мерено по  
осовини цеви и фазонских делова. 
 
Ø 100  мм                                                             10,00   х                 =  
Ø 70  мм                                                               10,00   х                 = 
Ø 50 мм                                                                10,00   х                 =  
 
2. Подни сливник 
Извршити набавку и монтажу купатилских 
 и подних сливника са уграђеним сифоном  
 и решетком од месинганог лима са 
 хромираном површином. Испод и око  
сливника извести хидроизолацију и  
повезати је са хидроизолацијом пода. 
 (Сливник је са вертикалним одводом).  
Обрачунава се по уграђеном комаду. 
 
Ø 70 мм                                                              ком          3,0  х          =   
 
3. Набавка и монтажа вентилационе главе 
 од тврдог ПВЦ-а или од поцинкованог лима 
 са опшивком у равни кровног покривача. 
 Обрачунава се по комаду.                                  ком      1    х             =  
 
Санитарни објекти и прибор:  
 
     
1. Енглески клозет 
 
Извршити набавку монтажу енглеског клозета:  
Шољу  од  фајанса  беле боје типа  
"Симплон"  
Клозетску даску са поклопцем од пуне 
 пластике, снабдевену са доње стране са  
најмање два гумена одбојника, производња 
 "Галеника" или сл.  
Пластичну цев која се умеће између  
изливног грла шоље и пластичне 
 канализационе цеви (ПВЦ наглавак)  
Испирач типа "фонтана" или слично повезан 
 са шољом пластичном цеви-ф32мм са  
обујмицом и гуменим одбојником. 
 Потезаљка за активирање испирача  
треба да има вођицу. Обрачунава се                   ком      1    х               = 
 по монтираном комаду.                                        
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2. Држач тоалет папира 
Извршити набавку и монтажу хромираног 
 држача роло тоалет папира.  
Обрачунава се по монтираном комаду.                ком      1    х              =  
 
3. Умиваоник 
Извршити набавку и монтажу умиваоника  
од "акрила". Шкољка мора бити снабдевена  
отвором за одвод, преливом и чепом за  
затварање одводног отвора. Испод  
шкољке монтирати хромирани сифон  
и спојити га са канализацијом.  
Спој прекрити никлованом розетном.  
Обрачунава се по монтираном комаду.                 ком    3    х                =  
 
4. Батерија за умиваоник 
Извршити набавку и монтажу једноручне 
 стојеће батерије за умиваоник. 
 Обрачунава се по монтираном комаду.             ком    3    х                    =  
 
5. Огледало 
Извршити набавку и монтажу  огледала 
 величине 60/40цм у раму изнад  
умиваоника. Плаћа се по монтираном комаду.    ком      2   х                 =  
 
6. Етажер 
Извршити набавку и монтажу керамичког  
етажера изнад умиваоника.  
Обрачунава се по монтираном комаду.                ком    2   х                  =  
 
7. Држач убруса 
Извршити набавку и монтажу никлованог  
држача папирнатих убруса поред умиваоника.  
Обрачунава се по монтираном комаду.                    ком    2   х                =  
 
8. Када 
Извршити набавку и монтажу комплет 
 каде од полиестера ("Колпа-сам или сл.)  
са одливним вентилом и преливним коленом. 
 Изнад каде се монтира једноручна 
 батерија са ручним тушем (телефон туш). 
 На зид монтирати  држаче за пешкир и сапун.  
Обрачунава се по монтираном комаду. 
- када 90 х 90                                                              ком      1    х           =  
 
9. Електрични бојлер 
Набавка и уградња електричног  
бојлера запремине 80 лит. Са  
сигурносно-повратним вентилом и  
спојним цревима.                                                       ком      1    х            =  
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Обрачунава се по комаду. 
 
10. Електрични бојлер од 10 лит. 
Набавка и уградња електричног проточног 
 бојлер запремине 10 лит. Са зидном  
једноручном батеријом и спојним цревима. 
 Обрачунава се по комаду.                                     ком      1    х              =  
 
 
         Водоводна мрежа (Спољна):                           _____________________                                  
         Водоводна мрежа (Унутрашња):                     _____________________                        
         Канализациона мрежа (Спољна):                    _____________________                    
         Канализациона мрежа (Унутрашња):              _____________________              
         Санитарни објекти и прибор:                           _____________________                           
                                                                
                                                                     Укупно: --------------------------------------„ 
                                                               
  5. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 6. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је 

дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


