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Београд  28.8.2019. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке радова Филијала Лесковац - извођење радова на реконструкцији и адаптацији 

објекта Филијале ЈН 37/2019  

Изменом и допуном документације коју су потенцијални понуђачи преузели на ЦД-у а која је саставни 
део конкурсне документације мења се Вендор листа и Предмер и предрачун АГ радова у делу, редни 

број XIV подопочагачки радови POS-2 тако да иста сада гласи:  

„Облагање подова ламинатним плочама класе 33, димензије, боје, тона и у слогу према избору 
инвеститора и одобреном узорку. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат 

мора да буде јак, трајан, влагоотпоран, високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице 
импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 сата да се аклиматизује у атмосвери 

просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити 

дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и 
саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80цм лајсне причврстити на зид. 

Сучељавања геровати. Обрачун по m² пода, класа 33, дебљина 12мм.“ 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Наведена допуна ће бити достављена свим заинтересованим лицима која су већ преузела претходни 
ЦД, како би понуђачи имали све потребне податке а у циљу припремања прихватљиве понуде.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

У Конкурсној документацији за јавну набавку радова Филијала Лесковац - извођење радова на 

реконструкцији и адаптацији објекта Филијале ЈН 37/2019, која је објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке, дана 18.7.2019. године, извршена је измена и допуна као у 

диспозитиву сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, а у циљу припремања прихватљиве понуде. 

Наведена допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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