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 ИЗМЕНЕ I ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за јавну набавку мале вредности број 1.3.1/2019 – радови на поправци и 

реконструкцији електроинсталација  ОШ „ Јован Поповић“ Инђија 

 

 

У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) 

комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена исправка 

конкурсне документације за јавну набавку  за јавну набавку мале вредности број 

1.3.1/2019 – радови на поправци и реконструкцији електроинсталација 

 

 

1. На страни број 3 помера се рок за подношење понуда на 18.12.2019. године до 11 

часова. Јавно отварање се мења на 18.12.2019. године у 12 часова. 

У делу техничке спецификације у табели под тачкама 1, 2, 3, 4, врши се измена у делу 

који се односи на количине у опремању ормана која гласи гласи: 

 „  

 

 

Ред. 

Бр.  

Опис радова , јед мере, количина Јед. мере количина 

1  Демонтажа старог разводног ормана, испрука, 

монтажа и повезивање новог ормана од двапут 

декапираног лима са бравицом, димензија 600x 

500мм са уграђеном опремом ( први и други спрат) 

ком 2 

Аутоматски осигурачи“ HAGER“ или одговарајућe, 

јачине:   

  

- 10 А ком 24 

- 16А ком 10 

- 20А ком 24 

- 25А ком 30 

- Фидова склопка 40/0,3 „НAGER“ или 

одговарајућe 

ком 2 

- ОГ пркључница  монофазна aling ком 2 

- ОГ пркључница  трофазна aling ком 2 

- Остала пратећа опрема потребна за шемирање 

ормана ( шине, ПФ жица, сабирнице ) 

паушално  



    

  2.  Демонтажа старог разводног ормана, испрука, 

монтажа и повезивање новог ормана од двапут 

декапираног лима са бравицом, димензија 400x 

500мм са уграђеном опремом ( први и други спрат) 

ком 2 

Аутоматски осигурач „НAGER“  или одговарајућe, 

јачине:   

  

- 10 А ком 20 

- 16А ком 20 

- 20А ком 10 

- 25А  4 

- Фидова склопка 40/0,3 “Наger“  или 

одговарајућe 

ком 2 

- ОГ пркључница  монофазна aling ком 2 

- ОГ пркључница трофазна aling ком 2 

- Остала пратећа опрема потребна за шемирање 

ормана ( шине, ПФ жица, сабирнице ) 

паушално  

    

  3.  Демонтажа старог разводног ормана, испрука, 

монтажа и повезивање новог ормана од двапут 

декапираног лима са бравицом, димензија 500x 

500мм са уграђеном опремом (кухиња и нова 

котларница) 

ком 2 

Аутоматски осигурач „НAGER“ или одговарајућe, 

јачине:  

  

- 10 А ком 20 

- 16А ком 20 

- 20А ком 20 

- 25А ком 20 

- Фидова склопка 40/0,3“ Наger“  или 

одговарајућe,  

ком 2 

- ОГ пркључница  монофазна aling ком 2 

- ОГ пркључница  трофазна aling ком 2 

- Остала пратећа опрема потребна за шемирање 

ормана ( шине, ПФ жица, сабирнице ) 

паушално  

    



  4.  Демонтажа старог разводног ормана, испрука, 

монтажа и повезивање новог ормана од двапут 

декапираног лима са бравицом, димензија 500x 

400мм са уграђеном опремом (кабинет техничког и 

свлачионица) 

ком 2 

Аутоматски осигурач „НAGER“ или одговарајућe, 

јачине: 

  

10 А ком 20 

- 16А ком 10 

- 20А ком 20 

- 25А ком 20 

- Фидова склопка 40/0,3 „Наger“ или одговарајућe ком 2 

- ОГ пркључница  монофазна aling ком 2 

- ОГ пркључница  трофазна  aling ком 2 

- Остала пратећа опрема потребна за шемирање 

ормана ( шине, ПФ жица, сабирнице ) 

паушално  

У делу техничке спецификације у табели под тачкама 1, 2, 3, 4, врши се измена у 

делу који се односи на количине у опремању ормана која  гласи: 

 „ 

 

Ред. 

Бр.  

Опис радова  Јед. 

мере 

колич

ина 

Јед. 

Цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. 

Цена са 

ПДВ-

еом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-еа 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1  Демонтажа старог 

разводног ормана, 

испрука, монтажа и 

повезивање новог 

ормана од двапут 

декапираног лима са 

бравицом, димензија 

600x 500мм са 

уграђеном опремом ( 

први и други спрат) 

ком 2     

Аутоматски осигурачи“ 

HAGER“ или 

одговарајућe, јачине:   

      

- 10 А ком 24     

- 16А ком 10     

- 20А ком 24     



- 25А ком 30     

- Фидова склопка 

40/0,3 „НAGER“ 

или 

одговарајућe 

ком 2     

- ОГ пркључница  

монофазна aling 

ком 2     

- ОГ пркључница  

трофазна aling 

ком 2     

- Остала пратећа 

опрема потребна 

за шемирање 

ормана ( шине, 

ПФ жица, 

сабирнице ) 

паушал

но 

     

        

  2.  Демонтажа старог 

разводног ормана, 

испрука, монтажа и 

повезивање новог 

ормана од двапут 

декапираног лима са 

бравицом, димензија 

400x 500мм са 

уграђеном опремом ( 

први и други спрат) 

ком 2     

Аутоматски осигурач 

„НAGER“  или 

одговарајућe, јачине:   

      

- 10 А ком 20     

- 16А ком 20     

- 20А ком 10     

- 25А  4     

- Фидова склопка 

40/0,3 “Наger“  

или 

одговарајућe 

ком 2     

- ОГ пркључница  

монофазна aling 

ком 2     

- ОГ пркључница ком 2     



трофазна aling 

- Остала пратећа 

опрема потребна 

за шемирање 

ормана ( шине, 

ПФ жица, 

сабирнице ) 

паушал

но 

     

        

  3.  Демонтажа старог 

разводног ормана, 

испрука, монтажа и 

повезивање новог 

ормана од двапут 

декапираног лима са 

бравицом, димензија 

500x 500мм са 

уграђеном опремом 

(кухиња и нова 

котларница) 

ком 2     

Аутоматски осигурач 

„НAGER“ или 

одговарајућe, јачине:  

      

- 10 А ком 20     

- 16А ком 20     

- 20А ком 20     

- 25А ком 20     

- Фидова склопка 

40/0,3“ Наger“  

или 

одговарајућe,  

ком 2     

- ОГ пркључница  

монофазна aling 

ком 2     

- ОГ пркључница  

трофазна aling 

ком 2     

- Остала пратећа 

опрема потребна 

за шемирање 

ормана ( шине, 

ПФ жица, 

сабирнице ) 

паушал

но 

     

        



  4.  Демонтажа старог 

разводног ормана, 

испрука, монтажа и 

повезивање новог 

ормана од двапут 

декапираног лима са 

бравицом, димензија 

500x 400мм са 

уграђеном опремом 

(кабинет техничког и 

свлачионица) 

ком 2     

Аутоматски осигурач 

„НAGER“ или 

одговарајућe, јачине: 

      

10 А ком 20     

- 16А ком 10     

- 20А ком 20     

- 25А ком 20     

- Фидова склопка 

40/0,3 „Наger“ 

или 

одговарајућe 

ком 2     

- ОГ пркључница  

монофазна aling 

ком 2     

- ОГ пркључница  

трофазна aling 

ком 2     

- Остала пратећа 

опрема потребна 

за шемирање 

ормана ( шине, 

ПФ жица, 

сабирнице ) 

паушал

но 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

  


