
                                                              
                Град  Лозница                                         Република Србија                 
                                             
 

 

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 29/2018 
Број:404-29-729/2018-IIIı-4 
Датум: 01.06.2018. године 
        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  

 
– Jавна набавка радова на текућем и капиталном  одржавању  објеката oсновних и 

средњих  школа на територији града Лознице за 2018. годину 
 
 

 
     Наручилац врши измену Техничке документације спецификације радова, Образац 2, 
страна 36-38. 
Уместо предмера и предрачуна радова у конкурсној документацији (замена металних 
застакљених преграда и улазних врата) објављеној на порталу јн дана 14.05.2018. године  
наручилац на основу Захтева ОШ „Доситеј  Обрадовић“, врши измену Партије 4, где 
објављује нов предмер и предрачун радова за партију 4- радови на санацији и промени пода у 
учионицама. 
 
У прилогу измењен предмер и предрачун радова за партију 4: 
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INVESTITOR : OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KLUPCI 

OBJEKAT :  ZGRADA ŠKOLE 

MESTO : KLUPCI, LOZNICA 

PREDMET : 
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA      

na investiciono tekućem održavanju 

OPIS RADOVA Jedinica 
mere Količina

jed. Cena     
( DIN ) 

IZNOS ( DIN ) 

 

I PRETHODNI RADOVl 
Demontaža postojeće podne obloge od vinila sa 
odvozom na deponiju do 6km.  
Obračun po m2. 

m2 286,33     
Čišćenje i ispunjavanje dilatacionih fuga i pukotina kao i 
oštećenja na postojećoj cementnoj košuljici 
odgovarajućim smolama za saniranje.  
Obračun po m2. 

m2 286,33     
Nabavka i nanošenje ekološkog disperzivnog premaza 
na stare podne obloge. Nakon sušenja nanosi se 
ekološka samorazlivajuča , ravnajuća masa deklarisane 
jačine S30 u nanosu ne manjem od 3mm. Nakon 
sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste.  
Obračun po m2. 

m2 286,33     

I PRETHODNI RADOVI  

 

II   PODOPOLAGAČKI RADOVI 
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Nabavka, transport materijala i polaganje homogene 
vinilne podne obloge, debljine 2mm, klase habanja R (po 
EN 600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-
s1 (poEN 13501-1), težine do 3300g/m2, klase 34-43 
(EN 685), otpornosti na klizanje R9, rolne dimenzije 
2x23m. Obloga se polaže na prethodno pripremljenu i 
izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%). 
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod 
disperzivnim ekološkim lepkom - sa varenjem spojeva 
elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja 
spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta 
obloge prema važećim standardima za ovu vrstu 
prostora i kapaciteta korišćenja .(Materijal u klasi 
proizvođača "TARKETT - StandardPlus" ili 
odgovarajuće). Obračun po m2. 

m2 286,33   ��
Nabavka materijala i lepljenje PVC završne ugaone 
lajsne na spoju zid pod. Lepljenje izvršiti neoprenskim, 
ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj čistoj i 
suvoj podlozi. Obračun po m1. 

m1 187,20   ��
Nabavka i ugradnja prelaznih lajsni od inoksa na spoju 2 
vrste poda ( keramika, teraco - PVC pod). Obračun po 
m1. 

m1 7,20     

UKUPNO II PODOPOLAGAČKI RADOVI  
 
 
 
 
 
 
 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

I PRETHODNI RADOVI   

II  PODOPOLAGAČKI RADOVI 

UKUPNO   

 
 

PDV 20% 

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

                                      
                                                                      Службеник за јавне набавке  

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                       

Достављено: 
- Портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


