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Предмет:  Измене и допуне конкурсне документације , ЈН бр. 404-16/2018-01: Изградња трибина на објекту 

за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу 

 

Након провере навода из питања заинтересованог лица и извршеног увида у пројектну документацију , а 

све у складу са објављеним Додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-

16/2018-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу, (објављене 

дана 13.11.2018.год. на Порталу ЈН и сајту Наручиоца); Наручилац ће извршити измене и допуне предметне 

Конкурсне документације, и то: 

Измена 1: на страни 6.Конкурсне документације, у поглављу: Врста, техничке карактеристике (спецификацијa), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., додаје се пасус 

2 који гласи: 

„Напомена: Предмер радова је дат на основу Пројекта за извођење радова(ПЗИ). 

Део радова по Пројекту за извођење радова (ПЗИ) на Изградњи трибина на објекту за спорт и физичку културу-

фудбалски стадион у Фекетићу, изведен је у већ спроведеном поступку јавне набавке- који је окончан. 

Радови који су предмет ове јавне набавке и који су наведени у предмеру  радова, представљају остатак радова 

који нису изведени у предходном поступку јавне набавке; а градилиште ће се преузети у виђеном стању. 

На терену је постављена арматура за део темељних греда и трака, која је зарђала и потребно је уклонити. Радове 

на уклањању постављене арматуре и обрушене земље, Наручилац ће извести о свом трошку; а пре увођења 

изабраног извођача радова у посао. „ 

 

Измена 2: У поз. 4.2.1.Предмера радова бришу се речи „temeljne ploče“ и замењују речима „temeljnih traka, greda i 

stopa“, тако да поз. 4.2.1. Предмера радова гласи: 

„Betoniranje temeljnih traka, greda i stopa ploče armiranim betonom  marke MB30, kategorije B.II,  debljina ploče je  

d=45 cm. Beton prilikom ugradnje vibropresovati. Pre ugradnje betona obavezno uraditi prethodna ispitivanja betona i 

dostaviti stručnom nadzoru na uvid. Beton armirati prema statičkom proračunu, ugraditi i negovati po propisima. U cenu 

ulazi armatura i oplata. Obračun po m³. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.“ 

 

Измена 3: У поз. 5.1.4. Предмера радова додаје се промер тражених цеви и уписује се „fi 200“ , тако да поз. 5.1.4. 

Предмера радова гласи: 

„Nabavka izrada i ugradnja slivnika sa cevima za odvod vode iz rigole iznad tribina. Cevi se izvode od PVC 

kanalizacionih cevi fi 200 sa svim potrebnim fasonskim elementima i zaštitnom gumom. 

Obračun po kom slivnika sa pripadajućim cevima. Konačni obračun se vrši prema stavrno izvedenim količinama.“ 
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