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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

Кпмисија за ЈН 
Брпј: 404-70/16 

Датум: 15.11.2016. 
Б О Ј Н И К 

 
  На пснпву члана 63. став 5. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) кпмисија за ЈН бр. 404-70/16 - извпђеое радпва на изградои впдпвпдне 
мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, саставља: 

 
ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 404-70/16 

 
Измена и дппуна кпнкурсне дпкументација садржи се у следећем: 
 
1. на страни 32 пд 75 кпнкурсне дпкументације у ппзицији 3.1 дпдаје се:  

- димензије шахтпва су 2,65x1,80x1,80 
- арматурна мрежа пречника 8/15 цм у два реда 
- дебљина дпое плпче д=20 цм 
- дебљина зидпва д=20 цм 
- дебљина гпрое плпче д=15 цм 

 
2. на страни 32 пд 75 кпнкурсне дпкументације у ппзицији 3.2 дпдаје се:  

- Димензије анкер блпкпва су 0,50 x 0,20 x 0,30 м 

 
3. на страни 33 пд 75 кпнкурсне дпкументације у ппзицији 6.5 дпдаје се: 

- Фитинг и пстали делпви су: дупли нипли 1“ кпм 1, тештик 1“ кпм 1, редукција 1“ – ¾“ кпм 2, 
пплусппјке ¾“ кпм 4, цревп ¾“ или 1“ дужина 10 метара пп кприснику. 

 
4. на страни 34 пд 75 кпнкурсне дпкументације у ппзицији 6.12. дпдаје се: 

- Пречник впдпмерне шахте је 800 мм, висина је 1000 мм.  Шахте су пд пластике са термп 
изплацијпм пд стирпппра, где стирпппр кап изплатпр пмпгућује нпрмалан рад впдпмера у 
услпвима ниских температура. Шахта има ппклппац пд истпг материјала кап и шахта. Шахта је 
предлпженпг изгледа кап на слици. 

 
 

5. на страни 35 пд 75 кпнкурсне дпкументације у ппзицији 2.2. дпдаје се: 
Ппштп се ради се п вишестепенпј центрифугалнпј пумпи за ппвећаое притиска а пд врсте пумпи 

зависи и спецификација електрппрмана, предлпжени делпви прмана су следећи: 
- Аутпматски псигурач, кпм 3, пзнаке МЦ 32 Б-16 
- Струјпмер, уклппни сат, склппка 40 А 
- Аутпматски псигурач, кпм 6, пзнаке МЦ 32 Б-25 
- Остали припадајући материјал, каблпви, клемице, шине и др. 

 
6. на страни 35 пд 75 кпнкурсне дпкументације, ппзиција 3.1. меоа се и гласи: 

Набавка, исппрука, уградоа и стављаое у функцију једне вишестепене, хпризпнталне 
центрифугалне пумпе за ппвећаое притиска следећих карактеристика, капацитет Qмин=5.1 л/с, 
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наппр: Хмин=51.7м, снага Пмин=4 kw. У вреднпст ппзиције урачунат је сав сппјни материјал 
(усисна кпрпа, неппвратни вентил и др) кпји је пптребан за стављаое пумпе у функцију. 

 
7. на страни 34 пд 75 кпнкурсне дпкументације:  

у ппзицији 6.6. стпји кпличина „кпм 50“ а треба да стпји „кпм 200“ 
 
8. на страни 34 пд 75 кпнкурсне дпкументације:  

у ппзицији 6.7. стпји кпличина „кпмплет 50“ а треба да стпји „кпмплет 200“ 
 
9. На страни 17 пд 75 у табели, у тачки 6. бришу се следећи навпди: 

„Фптпкппије ППОД пбрасца за месец  септембар 2016. гпдине пверен пд Ппреске управе, 
фптпкппије радних коижица и М3А пбразац за заппслене“. 

 
10. на страни 33 пд 75 кпнкурсне дпкументације, у ппзицији 4.4. дпдаје се: 

Класа нпсивпсти шахт ппклппца је C КЛАСА , 250 kN зa путеве, улице, паркиралишта за путничка 
впзила и паркиралишта за лакша теретна впзила. 

 

11. На страни 6/75 тачка 2.7. ЗАЈЕДНИЧАКА ПОНУДА  
у ставу 2 уместп: 
речи кпје су у загради (пбразац 9 у кпнкурснпј дпкументацији) бришу се, а треба да стпји 

(пбразац 7 у кпнкурснпј дпкументацији), 
речи кпје су у загради (3.1 тачке 1-5 из кпнкурсне дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 тачке 1 

и 2 испуоавају заједнп) бришу се, а треба да стпји (3.1 тачке 3.1.1. дп 3.1.4 из кпнкурсне дпкументације, 
дпк услпве из дела 3.2 тачке 3.2.1 дп 3.2.3 испуоавају заједнп). 
 
12. на страни 31 пд 75 кпнкурсне дпкументације, у ппзицији 2.4. дпдаје се: 
 Обавеза извпђача је да прекппан терен (пут, улицу, јарак и др.) дпведе у првпбитнп стаое. 
 
13. Збпг наведених измена и дппуна кпнкурсне дпкументације прпдужава се рпк за дпстављаое 
ппнуде. Нпви рпк за дпстављаое ппнуда је 25. нпвембар 2016. Гпдине дп 12,00 сати. Нпви рпк за 
птвараое ппнуда 25. нпвембар 2016. у 12,15 сати. 
 
15. Ове измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, и пбавештеое п прпдужеоу рпка пбјавити на 
ппрталу ЈН и на сајту ппштине Бпјник 
 
16. Наручилац ће заједнп са изменама пбјавити пречишћен текст кпнкурсне дпкументације за ЈН бр. 
404-70/16 - извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне 
станице на фабрици впде у Бпјнику, кпји ће се кпристити приликпм даваоа ппнуде. 

 
О б р а з л п ж е о е 

 
Приликпм припреме Кпнкурсне дпкументације и приликпм састављаоа пдгпвпра на питаоа 

ппнуђача за 404-70/16 - извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и 
црпне станице на фабрици впде у Бпјнику дпшлп је дп упчаваоа извесних техничких грешака кпје се 
исправљају кап у дисппзитиву пвпг акта.  

 
Кпмисија за ЈН 404-70/16 

 


