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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 –Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -
хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока 
-ПХГБ   
 
 
Измене се врше у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, на странама 810-811 
 
У делу 2, позиција 12, додаје се: 
  
„Za zidne modularne panele neophodno je priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standrad podrazumeva 
seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potrsnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se mogu 
javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata stakleni elementi i ostalo. Nakon 
izvršenog određivanja frekvencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-
om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispistivanja treba da dokažu da 
stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi.“ 
„Kao dokaz dostaviti Izveštaj o ispitivanju seizmičke otpornosti“ 
 
 
У делу 2, позиција 13, додаје се: 
 
„Za zidne modularne obloge je neophodno priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standard podrazumeva 
seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potresnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se ne 
mogu javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata, stakleni elementi i ostalo. Nakon 
izvršenog odrđivanja frekvencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-
om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispistivanja treba da dokažu da 
stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi.“ 
„Kao dokaz dostaviti Izveštaj o ispitivanju seizmičke otpornosti“ 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019. 
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