
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-674/6д 
Дана: 09.08.2019. године  

 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку радова - замена врата на студентским собама на  

приземљу студентског дома "Слободан Бајић" у Новом Саду 
Редни број набавке: ЈН 09/2019 

 
I. У складу са појашњењем конкурсне документације дел.бр. 05/09/674/6г од 09.08.2019. 
године, врши се измена конкурсне документације, у делу техничке спецификације и обрасца 
структуре цене. 

Измењени обрасци се налазе у прилогу овог документа.  
 
II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 15.08.2019. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, 
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације. Измењени делови ће бити 
обележени црвеном бојом. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Редни 
број 

Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

I  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, 
површине до 2,00m2 у студентским собама (собе и 
купатила). Демонтирана врата склопити, утоварити у 
камион и одвести на најближу депонију.   

1.  

Обрачун по комаду. ком. 124,00 

Израда и постављање улазних једнокрилних 
фурнираних врата са надсветлом димензије 
100x205+60cm.  Довратник израдити од првокласне и 
суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити mdf плочом дебљине 4 mm, 
пресвучене природним фурниром. Кантови крила такође 
кантовати природним фурниром. Профилисан за 
прихват крила са интегрисаном дихт гумом смештеном у 
посебан канал чиме се постиже дихтовање, меко 
налегање крила и естетика обзиром да дихтунг није 
видан кад су врата затворена. Такође шток је обострано 
профилисан за прихват клизних первајз лајсни чиме се 
обухвата цела дебљина зида. Шток је по свим видним 
површинама пресвучен природним фурниром. 
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са 
цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по 
избору пројектанта. Врата заштитити безбојним 
премазом за импрегнацију, безбојни лак 25% сјаја. Смер-
текстура фурнира на крилу може бити вертикална или 
хоризонтална, све у договору са Инвеститором. На поду 
поставити гумени одбојник. Надсветло је са мат стаклом 
дебљине 4mm. У цену врата улазе и набавка и монтажа 
прага од пуног дрвета.   

2.  

Обрачун по комаду. ком. 25,00 

3.  

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (собе) са надсветлом димензије 90x205+60cm.  
Довратник израдити од mdf-а д=38mm, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано обложити mdf 

  



затворена. Такође шток је обострано профилисан за 
прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром. Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на крилу 
може бити вертикална или хоризонтална, све у договору 
са Инвеститором.  Надсветло је са провидним стаклом 
дебљине 6mm. На поду поставити гумени одбојник. 

Обрачун по комаду. ком. 50,00 

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (купатило) са надсветлом димензије 
75x205+60cm.  Довратник израдити од mdf-а д=38mm, а 
рамовску конструкцију крила са саћем обострано 
обложити mdf плочом дебљине 4 mm, пресвучене 
природним фурниром. Кантови крила такође кантовати 
природним фурниром. Профилисан за прихват крила са 
интегрисаном дихт гумом смештеном у посебан канал 
чиме се постиже дихтовање, меко налегање крила и 
естетика обзиром да дихтунг није видан кад су врата 
затворена. Такође шток је обострано профилисан за 
прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром.Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на крилу 
може бити вертикална или хоризонтална, све у договору 
са Инвеститором. У доњем делу крила израдити 
вентилациони отвор од pvc. Надсветло је са провидним 
стаклом дебљине 6mm. На поду поставити гумени 
одбојник. У цену врата улазе и набавка и монтажа прага 
од пуног дрвета.   

4.  

Обрачун по комаду. ком. 25,00 

5.  

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (wc) са надсветлом димензије 65x205+60cm.  
Довратник израдити од mdf-а д=38mm, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано обложити mdf 
плочом дебљине 4 mm, пресвучене природним 
фурниром. Кантови крила такође кантовати природним 
фурниром. Профилисан за прихват крила са 
интегрисаном дихт гумом смештеном у посебан канал 
чиме се постиже дихтовање, меко налегање крила и 
естетика обзиром да дихтунг није видан кад су врата 
затворена. Такођје шток је обострано профилисан за 

  



прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром.Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на крилу 
може бити вертикална или хоризонтална, све у договору 
са Инвеститором.  Надсветло је са провидним стаклом 
дебљине 6mm. У доњем делу крила израдити 
вентилациони отвор од pvc. На поду поставити гумени 
одбојник. У цену врата улазе и набавка и монтажа прага 
од пуног дрвета. 

Обрачун по комаду. ком. 24,00 

Обрада шпалетни након замене врата. У зависности 
од оштећења, приликом демонтаже постојећих врата, 
шпалетне обрадити или гипс картонским плочама или 
малтером. Уколико се ради гипскартонским плочама 
дебљине д=12.5mm - веће оштећење вађењем старе 
столарије попунити минералном вуном, затим поставити 
гипскартонске плоче. На саставу старог и новог 
материјала користити бандаж траку. За причвршћивање 
плоча користити лепак за лепљење гипс картон плоча. 
Након постављања гипса, глетовати и бојите два пута 
полудисперзивном бојом по избору Инвеститора. 
Уколико се користи малтер - користити мрежицу на 
споју старог и новог материјала. Након сушења малтера, 
глетовати површину и кречити полудисперзивном бојом 
у договору са Инвеститором.    

6.  

Обрачун m’. m' 1240,00 

 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Редни 
број 

Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а (дин) 

Јединична цена 
са ПДВ-ом (дин) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

(дин) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=4x5 8.=4x6 

I  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, 
површине до 2,00m2 у студентским собама (собе и 
купатила). Демонтирана врата склопити, утоварити у 
камион и одвести на најближу депонију.   

    

1.  

Обрачун по комаду. ком. 124,00     

2.  

Израда и постављање улазних једнокрилних 
фурнираних врата са надсветлом димензије 
100x205+60cm.  Довратник израдити од првокласне и 
суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити mdf плочом дебљине 4 mm, 
пресвучене природним фурниром. Кантови крила 
такође кантовати природним фурниром. Профилисан за 
прихват крила са интегрисаном дихт гумом смештеном 
у посебан канал чиме се постиже дихтовање, меко 
налегање крила и естетика обзиром да дихтунг није 
видан кад су врата затворена. Такође шток је обострано 
профилисан за прихват клизних первајз лајсни чиме се 
обухвата цела дебљина зида. Шток је по свим видним 
површинама пресвучен природним фурниром. 
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са 
цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по 
избору пројектанта. Врата заштитити безбојним 
премазом за импрегнацију, безбојни лак 25% сјаја. 
Смер-текстура фурнира на крилу може бити вертикална 

  

    



или хоризонтална, све у договору са Инвеститором. 
Надсветло је са мат стаклом дебљине 4mm. На поду 
поставити гумени одбојник. У цену врата улазе и 
набавка и монтажа прага од пуног дрвета. 

Обрачун по комаду. ком. 25,00     

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (собе) са надсветлом димензије 90x205+60cm.  
Довратник израдити mdf-а д=38mm, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано обложити mdf 
плочом дебљине 4 mm, пресвучене природним 
фурниром. Кантови крила такође кантовати природним 
фурниром. Профилисан за прихват крила са 
интегрисаном дихт гумом смештеном у посебан канал 
чиме се постиже дихтовање, меко налегање крила и 
естетика обзиром да дихтунг није видан кад су врата 
затворена. Такође шток је обострано профилисан за 
прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром. Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на 
крилу може бити вертикална или хоризонтална, све у 
договору са Инвеститором.  Надсветло је са провидним 
стаклом дебљине 6mm. На поду поставити гумени 
одбојник.   

    

3.  

Обрачун по комаду. ком. 50,00     

4.  

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (купатило) са надсветлом димензије 
75x205+60cm.  Довратник израдити од mdf-а д=38mm, а 

  

    



рамовску конструкцију крила са саћем обострано 
обложити mdf плочом дебљине 4 mm, пресвучене 
природним фурниром. Кантови крила такође кантовати 
природним фурниром. Профилисан за прихват крила са 
интегрисаном дихт гумом смештеном у посебан канал 
чиме се постиже дихтовање, меко налегање крила и 
естетика обзиром да дихтунг није видан кад су врата 
затворена. Такође шток је обострано профилисан за 
прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром.Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на 
крилу може бити вертикална или хоризонтална, све у 
договору са Инвеститором.  Надсветло је са провидним 
стаклом дебљине 6mm. У доњем делу крила израдити 
вентилациони отвор од pvc. На поду поставити гумени 
одбојник. У цену врата улазе и набавка и монтажа прага 
од пуног дрвета. 

Обрачун по комаду. ком. 25,00     

5.  

Израда и постављање једнокрилних фурнираних 
врата (wc) са надсветлом димензије 65x205+60cm.  
Довратник израдити од mdf-а д=38mm, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано обложити mdf 
плочом дебљине 4 mm, пресвучене природним 
фурниром. Кантови крила такође кантовати природним 
фурниром. Профилисан за прихват крила са 
интегрисаном дихт гумом смештеном у посебан канал 
чиме се постиже дихтовање, меко налегање крила и 
естетика обзиром да дихтунг није видан кад су врата 
затворена. Такођје шток је обострано профилисан за 

  

    



прихват клизних первајз лајсни чиме се обухвата цела 
дебљина зида. Шток је по свим видним површинама 
пресвучен природним фурниром.Поставити оков од 
месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, 
безбојни лак 25% сјаја. Смер-текстура фурнира на 
крилу може бити вертикална или хоризонтална, све у 
договору са Инвеститором.  Надсветло је са провидним 
стаклом дебљине 6mm. У доњем делу крила израдити 
вентилациони отвор од pvc. На поду поставити гумени 
одбојник. У цену врата улазе и набавка и монтажа прага 
од пуног дрвета. 

Обрачун по комаду. ком. 24,00     

Обрада шпалетни након замене врата. У зависности 
од оштећења, приликом демонтаже постојећих врата, 
шпалетне обрадити или гипс картонским плочама или 
малтером. Уколико се ради гипскартонским плочама 
дебљине д=12.5mm - веће оштећење вађењем старе 
столарије попунити минералном вуном, затим 
поставити гипскартонске плоче. На саставу старог и 
новог материјала користити бандаж траку. За 
причвршћивање плоча користити лепак за лепљење 
гипс картон плоча. Након постављања гипса, глетовати 
и бојите два пута полудисперзивном бојом по избору 
Инвеститора. Уколико се користи малтер - користити 
мрежицу на споју старог и новог материјала. Након 
сушења малтера, глетовати површину и кречити 
полудисперзивном бојом у договору са Инвеститором.    

    

6.  

Обрачун m’. m' 1240,00     

I  УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:   



 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (ДИН.)  

УКУПАН ПДВ (ДИН.)  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (ДИН.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


