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        Л о з н и ц а 

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за  

 

Јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на санацији објекта Опште 

болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије 

 

- На страни 69 од 387 конкурсне документације позиција C.14 Фасадерски радови, тачка 

1 направљена је грешка техничке природе у делу позиције 1, став два и три, који се 

мењају и гласе: 
 

„Nabavka i oblaganje fasadnih zidova, plafona i nadzidaka kompaktnom oblogom velikog formata, tipa 
"TRESPA METEON" ili ekvivalentno, dimenzija 3050x1530x13mm. sledećih karakteristika : težine 2540 
kg/m3, procenta upijanja vlage ˂ % po ISO 10545-3, otpornosti na savijanje ≥54N/mm2, otpornosti na 
abraziju ≤175 mm3 po ISO 10545-6, modula termičke dilatacije < 7,0 µm/m·ºC po ISO 10545-8, reakcije na 
požar B1 po EN 13501. 

 

„HPL kompaktne ploče se kače na podkonstrukciju od aluminijumske legure AlMySi0,5 pribor za 

pričvršćivanje od nerđajućeg čelika kvaliteta A2 bez vidnih spojnih elemenata na fasadi i fiksira prema 

uputstvu proizvođača. 

Visina oblaganja do 20m. Izvodjač garantuje za stabilnost fasade“. 

 

- На страни 201 (XV FASADERSKI RADOVI) од 387 конкурсне документације позиција 

1, став два и три се мењају и гласе: 
 

„ Nabavka i oblaganje fasadnih zidova, plafona i nadzidaka kompaktnom oblogom velikog formata, tipa 

"TRESPA METEON" ili ekvivalentno, dimenzija 3050x1530x13mm. sledećih karakteristika : težine 2540 
kg/m3, procenta upijanja vlage ˂ % po ISO 10545-3, otpornosti na savijanje ≥54N/mm2, otpornosti na 
abraziju ≤175 mm3 po ISO 10545-6, modula termičke dilatacije < 7,0 µm/m·ºC po ISO 10545-8, reakcije na 
požar B1 po EN 13501“ 

 

„HPL kompaktne ploče se kače na podkonstrukciju od aluminijumske legure AlMySi0,5 pribor za 

pričvršćivanje od nerđajućeg čelika kvaliteta A2 bez vidnih spojnih elemenata na fasadi i fiksira prema 

uputstvu proizvođača. 

Visina oblaganja do 20m. Izvodjač garantuje za stabilnost fasade“. 

 

 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018. 
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