
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: измена конкурсне документације ЈН 11/2015, за набавку радова на 

санацији равних кровова наручиоца, Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 

Београд, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ 

РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Потенцијални понуђач је дана 04.11.2015. године је поставио следеће питање: 

„У позицији 7 предмера, који се односи на партију 2 је наведено се хидрозолација изводи 

постављањем слоја геотекстила Q=300g/m² и ПВЦ хидроизолационе мембране типа SIKA 

FLEKS 11FC. Да ли је дошло до грешке, с обзиром да се SIKA FLEX 11C користи за 

заптивање пукотина? Да ли сте мислили на ПВЦ хидроизолациону мембрану типа SIKA 

PLAN 15G?“ 

Комисија је након прегледа конкурсне документације утврдила де је дошло до грешке и 

да уместо SIKA FLEX 11C, треба да стоји SIKA PLAN 15G, па је одлучила да изврши 

измену конкурсне документације на страни 27, поглавље VI (Образац понуде за партију 

2), у табели у тачки 7. где уместо „ПВЦ хидроизолациона мембрана типа SIKA FLEKS 

11FC“, треба да стоји „ПВЦ хидроизолациона мембрана типа SIKA PLAN 15G“. 

 

У прилогу се налази измењена 27. страна конкурсне документациje. 

  

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за 

подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 18.11.2015. године. Понуде се 

подносе на адресу наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – 

Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд до 18.11.2015. године 

до 10:00 часова, непосредно или путем поште.  

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену 

страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне 

документације.  

 

  

КОМИСИЈА 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

- Управа за аграрна плаћања - 

Број: 404-02-30/2015-07 

Датум:  05.11.2015. године 

Булевар краља Александра 84, Београд 



 
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 11/2015     Страна 27 од 45 

 

 
  

 

6. Израда залучених холкера. 

  Oбрaчун пo m m 150,00   

  

  

Набавка и уградња лајсне за 

коју се вари мембрана(веза 

са постојећом изолацијом) 

m 95,00     

  

7. Нaбaвкa мaтeриjалa и изрaдa хидрoизoлaциje рaвних крoвних, пoдних пoвршинa и тeрaсa прeкo пoстojeћих 

тeрaцo плoчa. Хидрoизoлaциja сe извoди пoстaвљaњeм слoja гeoтeкстилa Q=300g/m² и ПВЦ хидрoизoлaциoнe 

мeмбрaнe типa SIKA PLAN 15G (или одговарајућа), сa oбрaдoм свих кaрaктeристичних дeтaљa и прoдoрa, пo 

прeпoруци прoизвoђaчa сa пoдизaњeм хидрoизoлaциje мин 30 cm oд зaвршнe кoтe рaвнoг крoвa уз зидове. На 

делу крова у површини од 30m²  налази се метална платформa на висини од 70 cm од крова. У цену урачунати 

отежане услове рада на овом делу. 

  
Oбрaчун пo m² рaзвиjeнe 

пoвршинe 
m² 760,00   

  

8. Пажљива демонтажа громобранске инсталације која је утопљена у битумен у спојници између плоча. 

  Oбрaчун пo m m 150,00   

  

9 Израда громобранске инсталације траком на бетонским плочама испод којих се постављају гумене подлошке са 

мерењем и извештајем о резултатима мерења 

  

Oбрaчун пo m m 150,00 

  

  

10 Израда фасадне скеле са радном платформом и дизалицом за материјал. Висина  на којој се изводе радови 15 m. 

  

Oбрaчун паушално паушал 

  

  

11 Демонтажа опшивке атике од поцинкованог лима  ширине 30 cm и поновно враћање по завршетку изолације. 

  

Oбрaчун пo m m 150,00  

  

  

12 Замена кишне вертикале ф110 која иде кроз објекат. У цену урачунати отварањ зида(штемовање), замену 

вертикале, затварање гипсаним плочама и молерске радове. 

  

Oбрaчун пo m m 15,00 

  

  

    

УКУПНО:  

  


