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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 за јавну набавку мале вредности санације 
објекта железничке станице Младеновац, набавка број 194/2017 
 
 

Измена 1:  У одељку „Предмер радова“, на страни 5-8 конкурсне документације, 
стоји: 
 

Ред. 
број 

Позиција радова 
Јед.  
мере 

Количина 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE 

1 

Скидање кровног покривача од фалцованог црепа.  
Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на привремену 
депонију        
Обрачун по m² косе површине.  

m² 255,00 

2 

Скидање грбина и слемена                                            
Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију                                                                  
Обрачун по m¹ грбина и слемена                                            

m¹ 38,00 

3 

Демонтажа лимених опшивки димњачких вертикала        
Лимене опшивке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке 

m¹ 20,00 

4 

Демонтажа хоризонталних олука   
Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 60,00 

5 

Демонтажа лимених вертикланих олука                        
Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 40,00 

6 
Демонтажа лимене покривке са надстрешница                                                                  
Обрачун по m² лима 

m2 30,00 
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7 

Демонтажа кровних летви                                                
Летве демонтирати, утоварити у камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.  
Обрачун по m² летвисане површине 

m² 255,00 

8 Демонтажа надзидака атике од лима m¹ 12,00 

9 

Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених елемената 
дрвене кровне конструкције                                           
Извршити преглед и одредити елементе за замену. Извршити 
пажљиво демонтажу дотрајалих елемената кровне 
конструкције. Од суве четинарске грађе по узору на 
демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим 
потребним везама. у цену улазе и подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне површине крова 50% замене 

 
m² 

117,50 

    II ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа  
Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора 
бити раван, неоштећен и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене површине 

m² 255,00 

2 
Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног 
покривача од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена и гребена 

m¹ 255,00 

3 
Набавка материјала и покривање надстрешница лимом.  
Обрачун по m² постављене површине. 

m2 40,00 

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне 
конструкције  50%                                                                       
Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне 
конструкције. Од суве чамове грађе по узору на демонтиране 
елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним 
везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне површине крова 

m² 117,50 

2 

Летвисање крова са постављањем подлетве на размаку за 
покривање крова фалцованим црепом  
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим 
летвама, оптималне дужине.  
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 255,00 

3 

Подашчавање  крова 100%                                                     
Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим 
даскама d=24mm оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 255,00 

4 

Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције  
Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, и 
друго заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два 
до три премаза, хемијским средством.  
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 255,00 

5 

Набавка и постављање тер хартије                                
Постављање слоја тер папира са преклапањем на косом делу 
крова испод поцинкованог лима.  
Обрачун по m² постављене површине 

m² 255,00 

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
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1 

Набавка материјала израда и монтажа висећих 
хоризонталних олука од поцинкованог лима, дебљине 0,60mm                                                                                                         
Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3cm и лево олетовати калајем од најмање 40%  
Обрачун по m¹ висећег олука 

m1 60,00 

2 

Набавка материјала израда и монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, пресека дебљине 0,60mm                                                             
Делови олучних цеви морају да улазе један у други 
минимум50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 
200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20mm.  
Обрачун по m¹ олучне цеви 

m1 40,00 

3 
Набавка материјала израда и монтажа иксне од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m1 30,00 

4 
Набавка материјала и израда опшивки око димњака, пресека 
дебљине 0,60mm                                                                       
Обрачун по комаду. 

ком 4,00 

5 
Набавка материјала израда и монтажа ветар лајсни од 
поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m1 56,00 

6 
Израда и мoнтaжa атике од пoцинкoвaнoг лима d =33cm                                                                            
Обрачун по m¹. 

m1 12,00 

7 
Демонтажа постојећих и монтажа нових скупљача воде                                                                                 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00 

8 
Набавка и уградња 2 реда снегобрана                                                                          
Обрачун по комаду постављеног снегобрана. 

kom 250,00 

V  ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 Мoнтaжa Fe/Zn траке грoмoбрaнa m1 120,00 

VI     ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Стругање, кавање и обрада фасаде као припрема за 
крпљење исте, са набавком потребног материјала 

m2 260 

2 
Обрада, фасаде, стиропором дебљине 5сm, са набавком 
потребног материјала 

m2 50 

3 
Малтерисање надстрешница у продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 8m, са набавком потребног 
материјала 

m2 45 

4 
Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и лепком, са 
набавком потребног материјала 

m2 500 

6 
Обрада и припрема сокле h=0.40m, са набавком потребног 
материјала 

m2 50 

7 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm, са набавком потребног материјала 

m2 20 

8 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ, са набавком 
потребног материјала  

m2 550 

9 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, наношењм АКРИЛПЛАСТ-а, 
са набавком потребног материјала 

m2 50 

10 
Обрада шпалетни ширине 0.80 наношењем АКРИЛПЛАСТ-а, 
са набавком потребног материјала 

m2 95 
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Брише се, тако да сада гласи: 
 

Ред. 
број 

Позиција радова 
Јед.  
мере 

Количина 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE 

1 

Скидање кровног покривача од фалцованог црепа.  
Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на привремену 
депонију        
Обрачун по m² косе површине.  

m² 255,00 

2 

Скидање грбина и слемена                                            
Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију                                                                  
Обрачун по m¹ грбина и слемена                                            

m¹ 38,00 

3 

Демонтажа лимених опшивки димњачких вертикала        
Лимене опшивке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке 

m¹ 20,00 

4 

Демонтажа хоризонталних олука   
Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 60,00 

5 

Демонтажа лимених вертикланих олука                        
Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 40,00 

6 
Демонтажа лимене покривке са надстрешница                                                                  
Обрачун по m2 лима 

m2 30,00 

7 

Демонтажа кровних летви                                                
Летве демонтирати, утоварити у камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.  
Обрачун по m² летвисане површине 

m² 255,00 

8 Демонтажа надзидака атике од лима m¹ 12,00 

9 

Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених елемената 
дрвене кровне конструкције                                           
Извршити преглед и одредити елементе за замену. Извршити 
пажљиво демонтажу дотрајалих елемената кровне 
конструкције.  
Обрачун по m² хоризонталне површине крова 50% замене 

 
m² 

117,50 

    II ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа  
Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора 
бити раван, неоштећен и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене површине 

m² 255,00 

2 
Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног 
покривача од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена и гребена 

m¹ 40,00 

3 
Набавка материјала и покривање надстрешница лимом.  
Обрачун по m2 постављене површине. 

m2 40,00 

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
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1 

Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне 
конструкције  50%                                                                       
Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне 
конструкције. Од суве чамове грађе по узору на демонтиране 
елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним 
везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне површине крова 

m² 117,50 

2 

Летвисање крова са постављањем подлетве на размаку за 
покривање крова фалцованим црепом  
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим 
летвама, оптималне дужине.  
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 255,00 

3 

Подашчавање  крова 100%                                                     
Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим 
даскама d=24mm оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини крова. 

m² 255,00 

4 

Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције  
Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче, и 
друго заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два 
до три премаза, хемијским средством.  
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 255,00 

5 

Набавка и постављање тер хартије                                
Постављање слоја тер папира са преклапањем на косом делу 
крова испод поцинкованог лима.  
Обрачун по m² постављене површине 

m² 255,00 

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала израда и монтажа висећих 
хоризонталних олука од поцинкованог лима, дебљине 0,60mm                                                                                                         
Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3cm и лево олетовати калајем од најмање 40%  
Обрачун по m¹ висећег олука 

m1 60,00 

2 

Набавка материјала израда и монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, пресека дебљине 0,60mm                                                             
Делови олучних цеви морају да улазе један у други 
минимум50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 
200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20mm.  
Обрачун по m¹ олучне цеви 

m1 40,00 

3 
Набавка материјала израда и монтажа иксне од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m1 30,00 

4 
Набавка материјала и израда опшивки око димњака, пресека 
дебљине 0,60mm                                                                       
Обрачун по комаду. 

ком 4,00 

5 
Набавка материјала израда и монтажа ветар лајсни од 
поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m1 56,00 

6 
Израда и мoнтaжa атике од пoцинкoвaнoг лима d =33cm                                                                            
Обрачун по m¹. 

m1 12,00 

7 
Демонтажа постојећих и монтажа нових скупљача воде                                                                                 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00 

8 
Набавка и уградња 2 реда снегобрана                                                                          
Обрачун по комаду постављеног снегобрана. 

kom 250,00 

V  ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
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1 Мoнтaжa Fe/Zn траке грoмoбрaнa m1 120,00 

VI     ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Стругање, кавање и обрада фасаде као припрема за 
крпљење исте, са набавком потребног материјала 

m2 260 

2 
Обрада, фасаде, стиропором дебљине 5сm, са набавком 
потребног материјала 

m2 50 

3 
Малтерисање надстрешница у продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 8m, са набавком потребног 
материјала 

m2 45 

4 
Обрада, фасаде, бандажирањем мрежицом и лепком, са 
набавком потребног материјала 

m2 500 

6 
Обрада и припрема сокле h=0.40m, са набавком потребног 
материјала 

m2 50 

7 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm, са набавком потребног материјала 

m2 20 

8 
Наношење фасадне масе АКРИЛПЛАСТ, са набавком 
потребног материјала  

m2 550 

9 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, наношењм АКРИЛПЛАСТ-а, 
са набавком потребног материјала 

m2 50 

10 
Обрада шпалетни ширине 0.80 наношењм АКРИЛПЛАСТ-а, са 
набавком потребног материјала 

m2 95 
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Измена бр 2: На страни 19-22 конкурсне документације,  Образац 2 -„ ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“, стоји: 

Ред. 
број 

Позиција радова 
Јед.  
мере 

Кол. 
Јед. цена 
РСД, без 

ПДВ-а 

Укупна цена, РСД, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE   

1 

Скидање кровног покривача од 
фалцованог црепа.  
Фалцован цреп демонтирати, 
одбацити, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
привремену депонију        
Обрачун по m² косе површине.  

m² 255,00 

  

2 

Скидање грбина и слемена                                            
Грбине и слемена демонтирати, 
одбацити, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију                                                                  
Обрачун по m¹ грбина и слемена                                         

m¹ 38,00 

  

3 

Демонтажа лимених опшивки 
димњачких вертикала        
Лимене опшивке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке 

m¹ 20,00 

  

4 

Демонтажа хоризонталних олука   
Лимене олуке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 60,00 

  

5 

Демонтажа лимених вертикланих 
олука                        
Лимене олуке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 40,00 

  

6 
Демонтажа лимене покривке са 
надстрешница                                                                  
Обрачун по m² лима 

m2 30,00 

  

7 

Демонтажа кровних летви                                                
Летве демонтирати, утоварити у 
камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m² летвисане површине 

m² 255,00 

  

8 Демонтажа надзидака атике од лима m¹ 12,00 
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9 

Преглед и демонтажа дотрајалих и 
оштећених елемената дрвене 
кровне конструкције                                           
Извршити преглед и одредити 
елементе за замену. Извршити 
пажљиво демонтажу дотрајалих 
елемената кровне конструкције. Од 
суве четинарске грађе по узору на 
демонтиране елементе обрадити 
нове и уградити их са свим 
потребним везама. у цену улазе и 
подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне 
површине крова 50% замене 

 
m² 

117,50 

  

УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE  

    II ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

1 

Набавка материјала и монтажа 
фалцованог црепа  
Покривање извршити у свему према 
постојећем. Цреп мора бити раван, 
неоштећен и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене 
површине 

m² 255,00 

  

2 

Набавка материјала и монтажа 
слемена и грбина кровног покривача 
од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена и гребена 

m¹ 255,00 

  

3 

Набавка материјала и покривање 
надстрешница лимом.  
Обрачун по m2 постављене 
површине. 

m2 40,00 

  

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

1 

Монтажа дотрајалих и оштећених 
елемената дрвене кровне 
конструкције  50%                                                                       
Након прегледа и демонтаже 
дотрајалих елемената кровне 
конструкције. Од суве чамове грађе 
по узору на демонтиране елементе 
обрадити нове и уградити их са свим 
потребним везама. У цену улазе и 
подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне 
површине крова 

m² 117,50 

  

2 

Летвисање крова са постављањем 
подлетве на размаку за покривање 
крова фалцованим црепом  
Летвисање извести сувим, правим и 
квалитетним јеловим летвама, 
оптималне дужине.  
Обрачун по m² мерено по косини 
крова. 

m² 255,00 
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3 

Подашчавање  крова 100%                                                     
Подашчавање извести сувим, 
правим и квалитетним чамовим 
даскама d=24mm оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини 
крова. 

m² 255,00 

  

4 

Заштитни премаз дрвених 
елемената кровне конструкције  
Дрвене елементе конструкције 
крова, таванице, тавањаче, и друго 
заштити од инсеката, алги, гљивица 
и труљења са два до три премаза, 
хемијским средством.  
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 255,00 

  

5 

Набавка и постављање тер хартије                                
Постављање слоја тер папира са 
преклапањем на косом делу крова 
испод поцинкованог лима.  
Обрачун по m² постављене 
површине 

m² 255,00 

  

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

1 

Набавка материјала израда и 
монтажа висећих хоризонталних 
олука од поцинкованог лима, 
дебљине 0,60mm                                                                                                         
Олуке спајати нитнама, једноредно 
са максималним размаком 3cm и 
лево олетовати калајем од најмање 
40%  
Обрачун по m¹ висећег олука 

m1 60,00 

  

2 

Набавка материјала израда и 
монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, пресека 
дебљине 0,60mm                                                             
Делови олучних цеви морају да 
улазе један у други минимум50мм и 
да се залетују калајем од најмање 
40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 
200cm. Преко обујмица поставити 
украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20mm.  
Обрачун по m¹ олучне цеви 

m1 40,00 

  

3 

Набавка материјала израда и 
монтажа иксне од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m1 30,00 

  

4 

Набавка материјала и израда 
опшивки око димњака, пресека 
дебљине 0,60mm                                                                       
Обрачун по комаду. 

ком 4,00 

  

5 

Набавка материјала израда и 
монтажа ветар лајсни од 
поцинкованог лима, пресека 
дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m1 56,00 
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6 
Израда и мoнтaжa атике од 
пoцинкoвaнoг лима d =33cm                                                                            
Обрачун по m¹. 

m1 12,00 

  

7 
Демонтажа постојећих и монтажа 
нових скупљача воде                                                                                 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00 

  

8 

Набавка и уградња 2 реда 
снегобрана                                                                          
Обрачун по комаду постављеног 
снегобрана. 

kom 250,00 

  

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

V  ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

1 Мoнтaжa Fe/Zn траке грoмoбрaнa m1 120,00   

УКУПНО ЕЛЕКТРО РAДОВИ 
 

VI   ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

1 
Стругање, кавање и обрада фасаде 
као припрема за крпљење исте, са 
набавком потребног материјала 

m2 260 

  

2 
Обрада, фасаде, стиропором 
дебљине 5сm, са набавком 
потребног материјала 

m2 50 

  

3 

Малтерисање надстрешница у 
продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 8m, са 
набавком потребног материјала 

m2 45 

  

4 
Обрада, фасаде, бандажирањем 
мрежицом и лепком, са набавком 
потребног материјала 

m2 500 

  

6 
Обрада и припрема сокле h=0.40m, 
са набавком потребног материјала 

m2 50 
  

7 

Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm, са набавком потребног 
материјала 

m2 20 

  

8 
Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ, са набавком 
потребног материјала  

m2 550 

  

9 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, 
наношењм АКРИЛПЛАСТ-а, са 
набавком потребног материјала 

m2 50 

  

10 

Обрада шпалетни ширине 0.80 
наношењем АКРИЛПЛАСТ-а, са 
набавком потребног материјала 

m2 95 

  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  

УКУПНО РАДОВИ (I+II+III+IV+V+VI)  
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Брише се, тако да сада гласи: 

Ред. 
број 

Позиција радова 
Јед.  
мере 

Кол. 
Јед. цена 
РСД, без 

ПДВ-а 

Укупна цена, РСД, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4х5) 

      I РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE   

1 

Скидање кровног покривача од 
фалцованог црепа.  
Фалцован цреп демонтирати, 
одбацити, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
привремену депонију        
Обрачун по m² косе површине.  

m² 255,00 

  

2 

Скидање грбина и слемена                                            
Грбине и слемена демонтирати, 
одбацити, шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију                                                                  
Обрачун по m¹ грбина и слемена                                         

m¹ 38,00 

  

3 

Демонтажа лимених опшивки 
димњачких вертикала        
Лимене опшивке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ опшивке 

m¹ 20,00 

  

4 

Демонтажа хоризонталних олука   
Лимене олуке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 60,00 

  

5 

Демонтажа лимених вертикланих 
олука                        
Лимене олуке скинути са крова на 
безбедан начин. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m¹ олука 

m¹ 40,00 

  

6 
Демонтажа лимене покривке са 
надстрешница                                                                  
Обрачун по m² лима 

m2 30,00 

  

7 

Демонтажа кровних летви                                                
Летве демонтирати, утоварити у 
камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m² летвисане површине 

m² 255,00 

  

8 Демонтажа надзидака атике од лима m¹ 12,00   
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9 

Преглед и демонтажа дотрајалих и 
оштећених елемената дрвене 
кровне конструкције                                           
Извршити преглед и одредити 
елементе за замену. Извршити 
пажљиво демонтажу дотрајалих 
елемената кровне конструкције. 
Обрачун по m² хоризонталне 
површине крова 50% замене 

 
m² 

117,50 

  

УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊA И ДЕМОНТАЖE  

    II ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

1 

Набавка материјала и монтажа 
фалцованог црепа  
Покривање извршити у свему према 
постојећем. Цреп мора бити раван, 
неоштећен и квалитетан.  
Обрачун по m² постављене 
површине 

m² 255,00 

  

2 

Набавка материјала и монтажа 
слемена и грбина кровног покривача 
од црепа.  
Обрачун по m¹ слемена и гребена 

m¹ 40,00 

  

3 

Набавка материјала и покривање 
надстрешница лимом.  
Обрачун по m2 постављене 
површине. 

m2 40,00 

  

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

      III ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

1 

Монтажа дотрајалих и оштећених 
елемената дрвене кровне 
конструкције  50%                                                                       
Након прегледа и демонтаже 
дотрајалих елемената кровне 
конструкције. Од суве чамове грађе 
по узору на демонтиране елементе 
обрадити нове и уградити их са свим 
потребним везама. У цену улазе и 
подупирања и обезбеђења.  
Обрачун по m² хоризонталне 
површине крова 

m² 117,50 

  

2 

Летвисање крова са постављањем 
подлетве на размаку за покривање 
крова фалцованим црепом  
Летвисање извести сувим, правим и 
квалитетним јеловим летвама, 
оптималне дужине.  
Обрачун по m² мерено по косини 
крова. 

m² 255,00 

  

3 

Подашчавање  крова 100%                                                     
Подашчавање извести сувим, 
правим и квалитетним чамовим 
даскама d=24mm оптималне дужине. 
Обрачун по m² мерено по косини 
крова. 

m² 255,00 
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4 

Заштитни премаз дрвених 
елемената кровне конструкције  
Дрвене елементе конструкције 
крова, таванице, тавањаче, и друго 
заштити од инсеката, алги, гљивица 
и труљења са два до три премаза, 
хемијским средством.  
Обрачун по m² косе површине крова. 

m² 255,00 

  

5 

Набавка и постављање тер хартије                                
Постављање слоја тер папира са 
преклапањем на косом делу крова 
испод поцинкованог лима.  
Обрачун по m² постављене 
површине 

m² 255,00 

  

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

1 

Набавка материјала израда и 
монтажа висећих хоризонталних 
олука од поцинкованог лима, 
дебљине 0,60mm                                                                                                         
Олуке спајати нитнама, једноредно 
са максималним размаком 3cm и 
лево олетовати калајем од најмање 
40%  
Обрачун по m¹ висећег олука 

m1 60,00 

  

2 

Набавка материјала израда и 
монтажа вертикалних олучних 
поцинкованих цеви, пресека 
дебљине 0,60mm                                                             
Делови олучних цеви морају да 
улазе један у други минимум50мм и 
да се залетују калајем од најмање 
40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 
200cm. Преко обујмица поставити 
украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20mm.  
Обрачун по m¹ олучне цеви 

m1 40,00 

  

3 

Набавка материјала израда и 
монтажа иксне од поцинкованог 
лима, пресека дебљине 0,60mm                                                                      
Обрачун по m¹. 

m1 30,00 

  

4 

Набавка материјала и израда 
опшивки око димњака, пресека 
дебљине 0,60mm                                                                       
Обрачун по комаду. 

ком 4,00 

  

5 

Набавка материјала израда и 
монтажа ветар лајсни од 
поцинкованог лима, пресека 
дебљине 0,60mm                                                           
Обрачун по m¹ лајсне. 

m1 56,00 

  

6 
Израда и мoнтaжa атике од 
пoцинкoвaнoг лима d =33cm                                                                            
Обрачун по m¹. 

m1 12,00 

  

7 
Демонтажа постојећих и монтажа 
нових скупљача воде                                                                                 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,  

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, као производ количине и 
јединичне цене (4х5),  

 у колону „Укупно радови (I+II+III+IV+V+VI)“ уписати укупну цену радова, без ПДВ-а.  
 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

8 

Набавка и уградња 2 реда 
снегобрана                                                                          
Обрачун по комаду постављеног 
снегобрана. 

kom 250,00 

  

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

V  ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

1 Мoнтaжa Fe/Zn траке грoмoбрaнa m1 120,00   

УКУПНО ЕЛЕКТРО РAДОВИ  

VI   ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

1 
Стругање, кавање и обрада фасаде 
као припрема за крпљење исте, са 
набавком потребног материјала 

m2 260 
  

2 
Обрада, фасаде, стиропором 
дебљине 5сm, са набавком 
потребног материјала 

m2 50 
  

3 

Малтерисање надстрешница у 
продужном малтеру 1:2:6 са 
употрбом скеле на висини до 8m, са 
набавком потребног материјала 

m2 45 

  

4 
Обрада, фасаде, бандажирањем 
мрежицом и лепком, са набавком 
потребног материјала 

m2 500 
  

6 
Обрада и припрема сокле h=0.40m, 
са набавком потребног материјала 

m2 50 
  

7 

Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ на соклу ширине 
22cm, са набавком потребног 
материјала 

m2 20 

  

8 
Наношење фасадне масе 
АКРИЛПЛАСТ, са набавком 
потребног материјала  

m2 550 
  

9 
Обрада шпалетни ширине 0.40m, 
наношењм АКРИЛПЛАСТ-а, са 
набавком потребног материјала 

m2 50 
  

10 
Обрада шпалетни ширине 0.80 
наношењем АКРИЛПЛАСТ-а, са 
набавком потребног материјала 

m2 95 
  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  

УКУПНО РАДОВИ (I+II+III+IV+V+VI)  
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Измена бр 3:  У одељку 2. „НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА“, на страни 49 
конкурсне документације , стоји: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор 

за набавке и централна стоваришта, главна писарница, канцеларија бр. 134, 

приземље, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности санације објекта железничке станице 

Младеновац, набавка број 194/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 10.01.2018. године до 11.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 

Пожељно је да сва документа,  достављена уз понуду, буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку 
рока за подношење понуда, односно дана 10.01.2018. године у 12.00 часова, и 
то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор 

за набавке и централна стоваришта, главна писарница, канцеларија бр. 134, 

приземље, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности санације објекта железничке станице 

Младеновац, набавка број 194/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 15.01.2018. године до 11.30 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
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понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 

Пожељно је да сва документа,  достављена уз понуду, буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку 
рока за подношење понуда, односно дана 15.01.2018. године у 12.00 часова, и 
то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 
 
 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 
 


