
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
AП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ИНЂИЈА 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 404-2-1-7/2018-II 
Дана: 26.02.2018. године 
Инђија, Цара Душана бр. 1 
 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава Измене и 
допуне Конкурсне документације за ЈН ОП бр. 1/2018, објављене дана 
20.02.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца, како следи: 
 
 
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

АДАПТАЦИЈА СТАРОГ  КРИЛА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ФАСАДЕ НА 
ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА ДУШАНА БР. 1 

ЈН ОП бр. 1/2018 
 

 
 
1. У Конкурсној документацији у делу Предмер радова, Предмер грејање и 
климатизација на страни 27. мења се позиција А. 4, тако да сада гласи: 
 
"Испорука и монтажа челичних ливених радијатора комплет са прибором за 
качење на зид, тип 600/160, произвођач Радијатор Зрењанин или одговарајући 
по карактеристикама и параметрима.“ 
 
 
 
 
2. Саставни део Измена и допуна конкурсне документације чини измењена 
страна 27. Конкурсне документације за ЈН ОП бр. 1/2018. 
 
 
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  www.ujn.gov.rs/portal   
- на интернет страници Наручиоца  www.indjija.net 
  
 
 
 
 

http://www.indjija.net/
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2 Демонтажа постојећих челичних ливених 
радијатора (5 ком) , њихово испирање, 
препакивање чланака, фарбање и 
монтирање на нове позиције из пројекта 

паушал 1,00   
          
3 Измештање постојеће одзрачне мреже на 

нову локацију из пројекта паушал 1,00   
          
4 
  

Испорука и монтажа челичних ливених 
радијатора комплет са прибором за качење 
на зид, тип 600/160, произвођач Радијатор 
Зрењанин или одговарајући по 
карактеристикама и параметрима. 
 
„Одговарајући“:  

  
čl. 

  
 
 
 
 
 
 

30,00     
      

   5 Испорука и монтажа радијаторских вентила, 
правих, следећих величина:         

  - DN15 kom. 6,00   
          
6 Испорука и монтажа радијаторских 

холендера-навијака, следећих величина:       
  - DN15 kom. 6,00   
          
7 Испорука и монтажа озрачних славина за 

монтажу на радијаторе, следећих величина: 
      

  - DN10 kom. 6,00   

            
8 Испорука и монтажа озрачних славина за 

монтажу на радијаторе, следећих величина:         
  DN10 kom. 6,00   
          
9 Испорука и монтажа чепова за радијаторе, 

следећих величина:       
  чеп 1`` са местом за одзрачну славину kom. 6,00   
  чеп 1`` слепи kom. 6,00   
          

10 Испорука и монтажа цевовода од бешавних 
цеви, следећих величина: 

      
  Ø33,7 x 2,3 mm  

m 15,00   
  Ø21,7x 2,3 mm  m 30,00   
          

11 За фазонске комаде, опрему за спајање и 
повезивање, носаче и вешалице са 
обујмицама узима се 50% од претходне 
ставке.   0,50   

            

 


