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

Број: 05/09-727/5 
Дана: 19.10.2020. 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 услуга - металостругарске услуге и специјална заваривања  

Редни број набавке: ЈНМВ 10/2020 

 
I. Након уочене техничке грешке на стр. 35 и 36 од 59, Прилог 10. Образац структуре 
цена, Наручилац мења конкурсну документацију на следећи начин: 

Приликом израде Образац структуре цена дошло је до грешке приликом уноса количина за 
ставку бр. 11.1 и 11.21. где треба да стоји количина 1. 
 
У складу са напред наведеним вршимо измену наведеног образца. Измењени обраац 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 23.10.2020. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, 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. У осталом делу конкурсна 
документација остаје непромењена. 
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Прилог 10.  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Ред. 
Број 

Назив услуге JM Кол 
Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупно без 
ПДВ-а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1.ОДРЖАВАЊЕ КАЗАНА (ЕЛЕКТРИЧНИХ-ПЛИНСКИХ) 

1.1 
Демонтажа и монтажа 

заштитних облога 
ком. 2 

       

1.2 

Замена термоизолационих 
панела каширних  
алуфолијом (д=5цм) 

м2 2 

        

1.3 

Paзмашћивање, чишћење 
испитивање прсина и 
пукотина на спољашњем и 
унутрашњем суду 
пенетрантима (inox казани) 

ком. 2 

        

1.4 
Заваривање пукотина (inox 
казани) 

час 2 
        

1.5 

Испитивањем на притисак 
одређен техничком 
документацијом (inox 

казани) 

ком. 2 

        

1.6 

Чишћење и сервис 
сигурносних вентила (inox 
казани) 

ком. 2 

        

1.7 

Сервис испусних славина са 

заменом дихтунга и оринга 
(код конусних –полирање 
заптивних површина и 
хромирање истих). 

ком. 1 

        

1.8 Замена испусних славина ком. 1         

1.9 
Замена опруга на 
поклопцима 

ком. 1 
        

1.10 
Замена челичне 
подконструкције (inox). 

ком. 1 
        

1.11 
Чишћење грејне коморе од 
каменца 

ком. 1 
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2. ОДРЖАВАЊЕ ПЛИНСКОГ ШПОРЕТА СА ПЕЋНИЦОМ 

2.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1 
        

2.2 

Замена термоизолационих 
панела каширних  

алуфолијом (д=5цм) 
м2 1 

        

2.3 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење шпорета – 
припрема за испитивање и 

заваривање. 

ком. 1 

        

2.4 
Заваривање прслина и 
прогоретина (inox) 

час 1 
        

2.5 
Замена механизама на 
вратима 

час 1 
        

2.6 Замена врата (inox) ком. 1         

2.7 
Замена опруга на вратима 

пећнице 
ком. 1 

        

3. ОДРЖАВАЊЕ ТРОЕТАЖНЕ ПЕЋНИЦЕ 

3.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1 
        

3.2 

Замена термоизолационих 

панела каширних  
алуфолијом (д=5цм) 

м2 1 

        

3.3 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење – 
припрема за испитивање и 
заваривање. 

ком. 1 

        

3.4 

Замена и заваривање-
пунтовање носача тепсија 
(плехова) (inox) 

ком. 1 

        

3.5 Замена дихтунга на вратима м 1         

4. ОДРЖАВАЊЕ ПРЕСЕ ЗА ПЉЕСКАВИЦЕ 

4.1 Замена опруга ком. 1         

4.2 Израда и замена клипа ком. 1         

4.3 
Израда и замена зупчасте 
летве 

ком. 1 
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4.4 
Израда и замена подизног 
зупчаника 

ком. 1 
        

4.5 
Израда и замена подизне 

ручице 
ком. 1 

        

4.6 Израда пресе (комплет иноx) ком. 1         

5. ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ФРИТЕЗЕ 

5.1 
Демонтажа и монтажа 

заштитних облога 
ком. 1 

        

5.2 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење – 
припрема за испитивање и 

заваривање. 

ком. 1 

        

5.3 

Испитивање прслина и 
пукотина пенетрантима, 
заваривање пукотина 

ком. 1 

        

5.4 
Заваривање и уградња 

носача термо-давача 
ком. 1 

        

5.5 
Израда корпи (400/200/110) 
(inox 4580) 

ком. 1 
        

5.6 
Замена мреже на корпама 
(inox 4580) 

ком. 1 
        

5.7 
Замена ручки на корпама 
(inox 4580) 

ком. 1 
        

5.8 

Замена челичне 
подконструкције 

750x750x650(inox 4580 
50x50/2mm)  

кг 1 

        

5.9 

Израда прикључника 

испусних вентила фритеза 
ф3/4''х50 са демонтажом 
постојећих и уградњом 

нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

6. ОДРЖАВАЊЕ УНИВЕРЗАЛНИХ МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОВРЋА 
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6.1 

Комплетан ремонт глава 
универзалки (израда осовина 

вертикалних и 
хоризонталних зупчаника, 
семеринга и лезајева и 
уградња) 

ком. 1 

        

6.2 

Израда осовина за 
универзалну кухињску 
машину (хоризонтална и 
вертикална) 

ком. 1 

        

6.3 

Замена лежајева и семеринга 
са демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

6.4 

Замена спојне канџе са 
демонтажом постојеће и 

уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

6.5 

Израда конусних зупчаника 
за универзалну кухињску 
машину (хоризонтални и 
вертикални) 

ком. 1 

        

6.6 
Израда  носећег прстена 

главе универзалке 
ком. 1 

        

6.7 
Израда  кућишта главе 
универзалке 

ком. 1 
        

6.8 Израда  поклопца кућушта ком. 1         

6.9 
Израда главног 

цилиндричног носача 
ком. 1 

        

6.10 Израда  сигурносне копче ком. 2         

6.11 Заваривање час 1         

7. ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНЕТАРНОГ МИКСЕРА 

7.1 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење – 
припрема за испитивање и 
замена масти. 

ком. 1 

        

7.2 
Израда и замена осовина и 
зупчаника по комаду 

ком. 1 
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7.3 Замена кугличних лежајева ком. 1         

7.4 Замена семеринга. ком. 1         

7.5 
Фарбање комплетног 
уређаја. 

ком. 1 
        

7.6 Замена жица (мрежа). ком. 1         

7.7 
Замена носача жица 
(комплет). 

ком. 1 
        

7.8 Замена сигурносне браве. ком. 1         

8. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ХЛЕБА 

8.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1 
        

8.2 

Замена клипњаче са 
демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

8.3 

Замена ексцентричне 
ременице са демонтажом 

постојеће и уградњом нове. 
Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 

ком. 1 

        

8.4 

Замена потисних полуга са 

демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

8.5 

Замена потисних чешљева 
(котерм 300/60/80) са 

демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

8.6 

Замена потисних чешљева 
(котерм 300/120/8) са 
демонтажом постојеће и 

уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1 
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8.7 

Замена заштитних Ал 
чешљева са демонтажом 

постојеће и уградњом нове. 
Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

8.8 

Замена ножева са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових (24ком). 
Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

комп
лет 

1 

        

8.9 
Замена носача-затезача 
ножева. 

ком. 1 
        

8.10 
Замена ротирајућих 
точкова(силиконска облога). 

ком. 1 
        

8.11 
Фарбање комплетног 
уређаја. 

ком. 1 
        

9. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ЉУШТЕЊЕ КРОМПИРА 

9.1 
Дефектажа и растављање 
машине 

ком. 1 
        

9.2 

Замена осовине са 
демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

9.3 

Замена лежајева и семеринга  

са демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

9.4 

Замена заштитног поклопца 
са демонтажом постојећег и 
уградњом новог. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1 

        

9.5 

Замена сигурносне браве са 
демонтажом постојеће и 

уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

9.6 Израда осовине  ком. 1         
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10. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ЛУКА 

10.1 
Дефектажа и растављање 
машине 

ком. 1 
        

10.2 

Замена сигурносног 
прекидача-браве са 

демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

10.3 

Израда осовина са 
демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

10.4 

Замена лежајева и семеринга 
са демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1 

        

11. ОДРЖАВАЊЕ САЛАМОРЕЗНИЦА 

11.1 
Дефектажа и растављање 

уређаја 
ком. 1 

        

11.2 

Израда спиралног 
регулатора дебљине реза са 
демонтажом постојећег и 
уградњом новог. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

12. ОДРЖАВАЊЕ ОТВАРАЧА КОНЗЕРВИ (МЕХАНИЧКИ-ЕЛЕКТРИЧНИ) 

12.1 
Дефектажа ирастављање 
уређаја 

ком. 1 
        

12.2 

Замена носача са 
демонтажом постојећег и 
уградњом новог. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 
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12.3 

Замена вучног зупчаника са 
демонтажом постојећег и 

уградњом новог. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

12.4 

Замена опруга са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

12.5 

Замена ножа са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

13. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА РЕНДАЊЕ СИРА И ЈАЈА 

13.1 Замена диска-лептира. ком. 1         

13.2 Израда и замена осовине. ком. 1         

13.3 Замена лежајева. ком. 1         

13.4 Замена каиша 762-Ј10з. ком. 1         

14. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ КРУПНОГ ПОСУЂА 

14.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1 
        

14.2 

Размашћивање 

одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење – 

припрема за испитивање и 
заваривање. 

ком. 1 

        

14.3 

Заваривање резервоара. 
Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 
час 1 

        

14.4 

Заваривање филтера. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње.  

час 1 

        

14.5 

Заваривање мрежних 
колица. Ценом обухватити 
све потребне предрадње. 

час 1 

        

14.6 

Заваривање сита. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

час 1 
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14.7 

Заваривање колица (носача 
агрегата). Ценом обухватити 

све потребне предрадње. 
час 1 

        

14.8 
Замена ротирајућих точкова 

са силиконском облогом 
ком. 1 

        

15. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СИТНОГ ПОСУЂА 

15.1 

Заваривање резервоара. 
Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 
час 1 

        

15.2 

 

Заваривање филтера са 

Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

час 1 

        

15.3 

 

Заваривање мрежних 
колица. Ценом обухватити 
све потребне предрадње. 

час 1 

        

15.4 

 

Заваривање сита Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

час 1 

        

15.5 

 

Заваривање врата са. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

час 1 

        

16. ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ ПУЛТОВА И ОРМАНА 

16.1 

Замена полица(Inox) и 

носача полица са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

16.2 Заваривање час 1         
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16.3 

Замена челичне 
подконструкције са носачима 

донјих шарки и ногарама на 
расхладним 
орманима.Материјал Иноx 
лим 4580 2мм 

ком. 1 

        

16.4 

Израда и замена горњих 
шарки по оригиналу са 
повратним опругама (лева 
,десна).Материјал Иноx лим 
4580 2мм 

ком. 1 

        

15.5 
Израда и замена прагова и 
вертикалних 
лајсни.Материјал Инох  

м 5 
    

17. ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ КОМОРА 

17.2 
Замена заптивних 

гума.кедера 
м 1 

        

17.3 Замена подизних шарки  ком. 1         

17.4 Репарација подизних шарки ком. 1         

17.5 Заваривање час 1         

18. ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ ТРАКА ЗА СУДОВЕ 

18.1 

Замена транспортне траке F-
20 300x9470-бесконачна са 

демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

18.2 Замена електромотора  ком. 1         

18.3 Замена редуктора ком. 1         

18.4 
Поправка редуктора, замена 
зупчаника лежајева и 
семеринга 

ком 1 
        

18.5 
Замена фрекфентног 
регулатора 

ком 1 
    

18.6 Замена фотоћелија ком. 1         

18.7 Замена вучног ваљка ком. 1         
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18.8 

Замена кућишта лежајева са 
лежајевима на вучним 

ваљцима са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

18.9 

Стезање плоче вучног ваљка 
са демонтажом постојеће и 
уградњом нове. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

18.10 

Замена варијаторских 
тањира са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

18.11 

Замена варијаторског каиша 
са демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1 

        

18.12 

Замена дихтунга на 
редуктору са демонтажом 
постојећих и уградњом 

нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

18.13 

Замена семеринга на 

редуктору са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 

        

18.14 

Замена вучног ланца са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

18.15 

Замена ланчаника са 
демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

18.16 
Замена уља са подмазивање 
ланца и ланчаника 

ком. 1 
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18.17 

Замена лежајева на 
помоћним ваљцима са 

демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

18.18 Замена штелујућих ногица ком. 4         

19. ОДРЖАВАЊЕ ЛИНИЈЕ ЗА ПОДЕЛУ ХРАНЕ 

19.1 

Израда и замена преливних 
вентила на топлим 
столовима за поделу хране са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

19.2 

Санирање носача тацни-
брушенје и фарбање 
Полиурентанском бојом 

ком. 1 

        

20. ОДРЖАВАЊЕ РЕСТОРАНСКИХ КОЛИЦА 

20.1 

Набавка материјала INOX 
Č4580 и израда колица по 
узору на постојећа. 

ком. 1 

        

20.2 

Замена точкова и носача са 
силиконским газиштем са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

20.3 

Заваривање попуцалих 
колица са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 

час 1 

        

20.4 

замена шарки-иноx на 
колицима за држање 
прашкастог материјала. 

ком. 1 

        

21. ОДРЖАВАЊЕ КУХИЊСКИХ ВИСЕЋИХ ВИТРИНА 
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21.1 

Израда и монтажа витрина 
1250х2000х400за крупни 

есцајг Inox 4580/ 1мм. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

21.2 

Израда и монтажа 
двокрилних витрина 
2000х600х1000 са бравицама 
Inox 4580/ 1мм..  Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

21.3 

Израда и монтажа 
трокрилних витрина 
2000х1250х600 са бравицама 
Inox 4580/ 1мм.. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

22. ОДРЖАВАЊЕ МЕСАРСКОГ ПАЊА 

22.1 

Репарација са заменом 
дрвеног улошка 700х700/300.  
Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

22.2 

Двострано хобловање. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 
ком. 1 

        

23.ОДРЖААЊЕ МЕСАРСКЕ ДАСКЕ 

23.1 

Двострано хобловање PVC 
даске 2200х600/50. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

24.ОДРЖАВАЊЕ КУХИЊСКОГ ПОСУЂА 

24.1 

Израда кухињских тепсија, 
материјал Inox лим  wn 

1.45716 0.5 mm, 450х630х90 
(велике) 

ком. 2 

        

24.2 

Заваривање попуцалих-

прогорелих тепсија 
материјал Inox лим  wn 
1.45716, 0.5 mm, 450х630х90 
(велике). Ценом обухватити 

све потребне предрадње. 

час 1 
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24.3 

Израда малих тепсија , Inox 
лим  wn 1.45716 0.5 mm, 

500х300х60. 
ком. 2 

        

24.4 

Заваривање малих тепсија 

Inox лим  wn 1.45716 0.5 mm, 
500х300х60. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

час 1 

        

24.5 
Израда Inox шпакла s-100 
(Inox 4580) 

ком. 1 
        

24.6 
Израда Inox шпакла s-150 

(Inox 4580) 
ком. 1 

        

24.7 
Израда Inox гњечилице за 
кромпир. 

ком. 1 
        

24.8 Заваривање хватаљки Inox час 1         

24.9 
Заваривање попуцалих 
сипаћих заватки Inox 

час 1 
        

24.10 
Заваривање француских 
заватки Inox 

час 1 
        

24.11 
Заваривање дубоких заватки 
Inox 

час 1 
        

24.12 
Заваривање лодли за топли 

сто Inox 
час 1 

        

24.13 
Заваривање цедки за супу 
400/500/400 Inox 

час 1 
        

24.14 
Заваривање цедки за кости 
400/500/400 Inox 

час 1 
        

24.15 Заваривање Inox лонаца 40л. час 1         

24.16 Заваривање Inox канти 10л. час 1         

24.17 Заваривање Inox шерпи 20л час 1         

24.18 Заваривање канти за помије час 1         

24.19 
Заваривање оцеђивача тацни 

час 1         

24.20 
Заваривање месарски тестере  

час 1         

24.21 
Израда жица ручних 
,,мућкалица'' Inox 

час 1 
        

24.22 
Заваривање жица ручних 
,,мућкалица'' Inox 

час 1 
        

24.23 Заваривање хватаљки  Inox ком. 1         
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24.24 Израда хватаљки Inox ком. 1         

24.25 

Замена дуплог дна на лонцу 

(Cu-inox). Ценом обухватити 
све потребне предрадње. 

ком. 1 

        

24.26 

Израда Inox цевке за млеко 
570x400x150 (Inox 
45,80)перфорација 0,8мм. 

ком. 1 

        

25. ОДРЖАВАЊЕ ПАЛЕТНИХ ВИЉУШКАРА 

25.1 

Замена великих Ал точкова 
ф200/50 обложени 
силиконском облогом. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

25.2 

Замена лежајева у великим 
точковима са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 

ком. 1 

        

25.3 

Замена осовина у великим 
точковима са демонтажом 

постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

25.4 

Замена малих сипас точкова 
ф80/70 са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 

        

25.5 

Замена лежаја у малим 
точковима са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 

потребне предрадње. 

ком. 2 

        

25.6 

Замена осовина у малим 

точковима са демонтажом 
постојећих и уградњом 

нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

25.7 

Замена клипа на подизној 
рампи са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 
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25.8 

Замена опруге и зегер 
осигурача са демонтажом 

постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 

        

25.9 Замена уља и подмазивање ком. 2         

26. ОДРЖАВАЊЕ КОТЛА ЗА ТОПЛУ ВОДУ ОД 2000 ДО 8000 ЛИТАРА 

26.1 

Демонтажа и монтажа 
заштитних облога са 

термоизолацијом 
ком. 1 

        

26.2 

Чишћење и испирање котла 

од каменца  са припремом за 
заваривање 

ком. 1 

        

26.3 
Заваривање са флековањем 
отвора 

час 1 
        

26.4 

Испитивање котла на радни 
притисак коришћењем 
потребне опреме 

ком. 1 

        

26.5 

Демонтажа чишћења од 
каменца и испитивање 
грејног измењивача(бакарна 

спирала) 

ком. 1 

        

26.6 

Зваривање 
измењивача(бакарне 
спирале) 

час 1 

        

26.7 

Израда и замена фланшне за 
котао 540/30 материјал по 
EST P235GH са припремом 

за дванаест грејача и 
термостатом. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 2 

        

26.8 

Замена термоизолације 
котла. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

м2 1 

        

26.9 
Замена челичне 

подконструкције (inox)   
кг. 1 

        

26.10 

Израда и замена фланшне за 
котао 365/20 материјал по 

EST P235GH са припремом 
за девет грејача и 
термостатом. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 2 
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26.11 

Замена дихтунга 540/490/3 
(клингерит) са демонтажом 

постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 

        

26.12 

Замена дихтунга 365/310/3 
(клингерит) са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

 

ком. 2 
 

 

        

26.13 

Израда и замена казана 
бојлера пречник D-1000 L-

3000, дебљина зида 4мм, 
материјал INOX ALSI304L 
Č4580  

 

ком 1 

    

26.14 

Замена данца казана D-
100/250, дебљина зида 5мм, 
материјал INOX ALSI304L 
Č4580 

 

 

ком 2 

    

26.15 

Израда и уградња прирубничког 
измењивача DN400, површина 4,9м2, 
цеви fi 21.3*1.55, материјал INOX 

ALSI304L Č4580 

 

 

1 

    

26.16 

Чишћење каменца и 
испитивање грејног 
прирубничког (грејног) 
измењивача  

 

 

ком 1 

    

26.17 

Изолација казана 
термофлексом B-19mm 

 

 

m2 1 

    

26.18 

Замена прикључних цеви са 
вентилима 6/4 цола 

 

ком 1 
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26.19 

Замена термоманометара 

 

 

 

ком 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ОДРЖАВАЊЕ АСПИРАТОРА 

27.1 

Замена мрежа (носач мреже 

Inox u20х15) испуна Ал 
истегнути   3-5мм двострано, 

уложак Kofil F-10/150 са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком 2 

        

27.2 

Замена мрежа (носач мреже 
Inox u30х10) испуна Ал 
истегнути   3-5мм двострано, 
уложак Kofil F-5/100 са 
демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком 2 

        

28. ОДРЖАВАЊЕ КУХИЊСКИХ-РЕСТОРАНСКИХ Ал. ВРАТА 

28.1 

Замена клатних шарки са 
демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

28.2 

Замена опруга са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

28.3 

Замена сендвич панела 
д=2цм. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

28.4 
Уградња заштите inox на 
панелу врата. 

ком. 1 
        



Страна 20 од 27 

 

28.5 

Израда висећих клизних Al 
врата 1350x2200 опремљених 

са свим пратећим клизачима, 
бравом за закључавање и 
заштитом шине. 

ком. 1 

        

29. ОСТАЛО 

29.1 

Израда прикључних спојки и 
адаптера са демонтажом 
постојећих и уградњом 

нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

29.2 

Израда угаоних заштитних 
лајсни 60х60х1000, материјал 
Inox 4580-лим 1мм са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

м 10 

        

29.3 

Израда угаоних заштитних 
лајсни 60х60х1000, материјал 

Inox 4580-лим 2мм са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

м 2 

        

29.4 

Израда равних заштитних 
лајсни 200х2000/1,5 (Inox 
4580) са демонтажом 

постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

м 2 

        

29.5 

Израда и монтажа металних 
двокрилних гардеробера 
2000х1000х500/1мм са 
бравицама Inox 4580 

ком. 1 

        

29.6 

Израда и монтажа 

једнокрилних металних 
гардеробера 
2000х600х500/1мм са 
бравицама Inox 4580 

ком. 1 

        

29.7 

Израда и монтажа ормара са 
полицама за чување 
материјала за хигијену 
2000х600х500/1мм, Inox 4580 

ком. 1 
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29.8 

Израда сливних решетки по 
спецификацији 1000х280, 

190/10, 125/5 са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

м 2 

        

29.9 

Израда и постављање 
заштите за громобранске 
инсталације. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

29.10 

Замена флексибилних Ал 
решетки на спољним 
вентилаторима са 
демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

29.11 

Замена обујмица и спојница 
уземљења на спустовима 
олука са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2 

        

29.12 

Замена завршних капа на 

вентилационим отворима 
ф80-ф120 са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 1 

        

29.13 

Замена заштитних 

поклопаца 135х135-500х540 
са демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1 

        

29.14 

Израда прикључака 
испусних славина на 

казанима ф2''х90  са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1 
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29.15 

Израда Иноx чепова Ф52 са 
прикључним елементом 

М6x50. 
ком. 1 

        

29.16 

Израда и уградња Cu 0,55мм 

профилног лима са свим 
пратећим елементима и 
помагалима за потребе 
објекта. 

m2 1 

        

29.17 

Услуга санирања 
дилатационог 
споја(канала)по одређеном 
стандарду(комплет). 

m 1 

        

29.18 
Пеглање и полирање 
плитких Иноx тањира. 

ком. 10 
        

29.19 
Пеглање и полирање дубоких 
Иноx тањира. 

ком. 10 
        

29.20 
Пеглање и полирање  Иноx 

кухињских поклопаца. 
ком. 10 

        

30.ОДРЖАВАЊЕ КИПЕРА (ЕЛЕКТРИЧНИХ-ПЛИНСКИХ) 

30.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1       

30.2 

Замена термоизолационих 
панела каширних  
алуфолијом (д=5цм) 

м2 1   
    

30.3 

Пескирање каде (дим. 

800/630/200цм, тежина 200кг) 
са полирањем и термичком 
заштитом (брунирање) 

ком. 1   

    

30.4 

Сервис нагибног механизма 
са уградњом трапезног 
вретена и матице. 

ком. 1   
    

30.5 
Израда трапезног вретена са 
матицом  

ком. 1       

30.6 
Замена челичне 

подконструкције (inox)  
кг 1       

30.7 
Замена опруга на 
поклопцима ком. 1   

    

30.8 

Демонтажа, изливање и 
монтажа тучане каде за 
кипер. Ценом обухватити све 
додатне радове. 

ком 1   
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31.ОДРЖАВАЊЕ КОНВЕЦИЈСКЕ ПЕЋИ 

31.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1       

31.2 

Замена термоизолационих 
панела каширних  

алуфолијом (д=5цм) 
м2 1   

    

31.3 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 
детаљно чишћење – 
припрема за испитивање и 

заваривање. 

ком. 1   

    

32. ОДРЖАВАЊЕ РОШТИЉА (ЕЛЕКТРИЧНИХ-ПЛИНСКИХ) 

32.1 

Детаљно чишћење са 

размашћивањем, 
пескирањем и полирањем. 

ком. 1   
    

32.2 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1       

32.3 

Замена термоизолационих 
панела каширних  
алуфолијом (д=5цм) 

м2 1   
    

32.4 

Замена челичне 
подконструкције 

750x750x650(inox 4580 
50x50/2mm)  

кг 1   

    

33. ОДРЖАВАЊЕ ГРЕЈНИХ КОЛИЦА СА ПОСУДОМ 

33.1 
Испитивање и заваривање 
прслина и пукотина 

час 1       

33.2 
Замена "самолепљивог" 
грејног тела 

ком. 1       

33.3 
Замена ротирајућих 

точкова(4 комада) 
ком. 1       

34. ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОГ СТОЛА 

34.1 
Заваривање прслина на 
кориту  

час 1       

34.2 
Замена преливних лула 
Φ28/150 

ком. 1       

34.3 
Замена преливних лула 
Φ30/240 

ком. 1       
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35. ОДРЖАВАЊЕ СТЕРИЛИЗАТОРА ЕСЦАЈГА 

35.1 
Демонтажа и монтажа 
заштитних облога 

ком. 1       

35.2 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 

детаљно чишћење – 
припрема за испитивање и 
заваривање. 

ком. 1   

    

35.3 Заваривање час 1       

35.4 Замена грејача ком. 1       

36. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ТЕСТО 

36.1 

Размашћивање 
одговарајућим средствима и 

детаљно чишћење – 

припрема за испитивање и 
замена масти. 

ком. 1   

    

36.2 
Заваривање и замена 

заштитне мреже. 
ком. 1       

37. ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА 

37.1 
Демонтажа и монтажа 

заштитних облога 
ком. 1       

37.2 

Израда и монтажа носача 

ножа-шајбне, материјал 
Č4732 са ТО-побољшано са 
демонтажом постојећег и 
уградњом новог. Ценом 

обухватити све потребне 
предрадње. 

ком. 1   

    

38. ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПАЛАЧИНКЕ 

38.1 Сервис  час 1       

39. ОДРЖАВАЊЕ ТОЦИЛА ЗА ОШТРЕЊЕ НОЖЕВА 

39.1 Сервис  час 1       

40. ОДРЖАВАЊЕ КУХИЊСКИХ СУДОПЕРА 

40.1 
Заваривање попуцалих 

корита 
час 1       

40.2 
Замена челичне 

подконструкције (inox) 
кг 1       
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41. ОДРЖАВАЊЕ КУХИЊСКИХ РАДНИХ СТОЛОВА 

41.1 Полирање радних плоча ком. 1       

41.2 

Замена радних плоча 
(материјал Inox 4580) 

2000х800х800 
ком. 1   

    

41.3 

Израда и замена дрвене 
основе испод лима радне 

плоче. 
ком. 1   

    

41.4 

Израда решеткасте 
подконструкција кухињских 
радних столова (материјал 

Inox 4580) 2000х800х800. са 
демонтажом постојећих и 
уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

ком. 1   

    

41.5 

Израда мобилних столића 
500х500х400, плоча Inox 4580 

лим 2/3. Ценом обухватити 
све потребне предрадње. 

ком. 1   

    

41.6 

Израда Inox 4580 полица-
клупа 2000х400/200 са 

демонтажом постојећих и 

уградњом нових. Ценом 
обухватити све потребне 

предрадње. 

 

ком 1   

    

42. ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВ ПОЖАРНИХ СИГУРНОСНИХ ВРАТА 

42.1 

 

Замена сајли и сигурносних 
топивих елемената 
(атестирани) са демонтажом 
постојећих и уградњом 
нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2   

    

42.2 
Штеловање и подмазивање 
клизача на вратима 

ком. 2       

42.3 

 

Замена заштитних 
поклопаца са демонтажом 
постојећих и уградњом 

нових. Ценом обухватити све 
потребне предрадње. 

ком. 2   

    



Страна 26 од 27 

 

43. ОСТАЛО 

43.1 

Израда сливних решетки 
материјал INOX и уградња 

 

м 1   

    

43.2 

Израда сливника 
(округли,квадратни) 

материјал INOX и уградња 

 

ком 1   

  

43.3 

 

Израда заштитника-
одбојника ф60x100/3 inox 
45х80, уградња истих. 

ком 1   

  

43.4 

Израда и замена носача кукa 
inox č4580, комплет са свим 
пратећим елементима 

(магацин меса). 

кг. 1   

    

43.5 

Израда и замена корита 

сепаратора (одвајача 
масноће) 700l inox č4580, са 

комплет са поклопцима. 

кг. 1   

    

43.6 

Замена ћелија сепаратора 
масти IMP.elektrokovina Ptuj 
LM-R-10-12.  

ком. 1   
    

43.7 
Замена корита сакупљача 
муља 640l inox č4580. 

кг. 1       

44. РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ L-SLO-36 61KW 

44.1 Демонтажа-расклапање ком 1     

44.2 Скидање каменца са плоча и 
ламела 36 ком 

ком 1     

44.3 Рабнање-брушење плоча ком 1     

44.4 Замена међуламелних 
заптивача 37ком 

ком 1     

44.5 Замена спољних шрафова-
брезона 8 ком 

ком 1     

44.6 Склапање уређаја 

испитивање на пробни 
притисак по упутствима 

проиизвођача 

ком 1     
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44.7 Испитивање пенетратима ком 1     

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин.)  

 УКУПАН ПДВ ( дин.)  

УКУПНО  ТАБЕЛЕ 

(од 1 до 44) 

УКУПНО СА ПДВ-ом (дин.)  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке 

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом 
оквирном количином (која је наведена у колони 4.) 

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће јединичну цену са ПДВ-ом помножити (наведену у колони 6.) са 
траженом оквирном количином (која је наведена у колони 4.) 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији извршених услуга, односно да урачунају и 
цену резервних делова. 

 

 

 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном 
понуда ће се одбити. 

Добијени збир представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање понуда.  

Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно смањити у 
складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина утрошка буџетских средстава лимитирана 
процењеном вредношћу набавке. 

 

Датум:                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________                                               ______________________________ 


