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Омладински савез удружењe  

„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ 

Лазе Телечког бр. 2 

Нови Сад 

Датум: 05.11.2019. године 

Број: 1824.2.1-19/ЈН 

 

На основу члана 63. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), као одговор на захтев за додатним информацијама Конкурсне 

документације ЈНМВ: 09/2019, Наручилац: Омладински савез удружењe „Нови Сад 

омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ (у даљем тексту: ОПЕНС) из Новог Сада, доноси: 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – 

УРЕЂЕЊЕ OPENS URBAN COURT 
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ. 09/2019 

 
Члан. 1. 

У поглављу „II ВРСТА РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА“, део „6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈНМВ: 09/2019“, део 

Премера 3. Израда темеља и стазе, позиција број 4., мења се и гласи: 

„ 

Ред. 

Број 

Број 

пози

ције 

3. ИЗРАДА ТЕМЕЉА И СТАЗЕ Јед. мере Кол. 

радова 

11 4.00 

Набавка, испорука и инсталација ограде од „ЛЕГИ“ 

панела или одговарајућих, у комплету са улазним 

двокрилним вратима – капијом према техничкој 

докукментацији на претходно урађене темељне 

стопе. Стубови на максималном распону од 3,50 m. 

Висина ограде мора бити минимално 4м укупне 

дужине 155,00 m. 

 

Dimenzije vrata 

Dvokrilna  kapija, visine 2.00 m i širine krila 2.00 m. Ram 

kapije od profila 60x40x3mm, ispuna od LEGI ili 

odgovarajućeg panela sa debljinom žice 8/8/6mm i 

osovinskom dimenzijom okca 50x200mm.  

Stubovi kapije od profila 100x100x3mm, duži za 600mm 

od visine kapije, zbog betoniranja istih u temelju. U 

cenu kapije ulazi kompletan pribor: štelujuće šarke, 

cilindrična brava sa 3 ključa, kvake, prihvatnik. Kapija je 

toplocinkovana prema normi DIN EN ISO 1461 i 

m1 155,00 



 

plastificirana, boja RAL 6005  zelena boja ili Ral 7016 

antracit siva.  

Napomena: kapija je visine 2.00 m iznad je slepi stok na 

koji se montira ograda. 

 

Dimenzije panela  

Rešetkasti ogradni panel tipa "LEGI RM" dimenzija: 

2030x2540mm. Panel je u toplocinkovanom stanju po 

normi DIN EN ISO 1461 i plastificiran, boja RAL 600 

zelena boja ili Ral 7016 antracit siva, odnosno iste boje 

koja se odabere za kapiju i stubove.  Obračunato 2x62  

panel h 2030 mm. Paneli se postavljaju u dva reda. 

 

Debljina žice panela  

Panel od dvostrukih horizontalnih žica debljine 7mm i 

vertikalnih debljine 5mm dok su završne zice 8 mm.  

Panel je izrađen tako da je osovinska dimenzija okca 

50x200mm.  

 

Debljina stubova  

Stubovi LEGI "R-PUR" za ogradu visine 4060 mm. Presek 

stubova: 80x40x3 mm, ukupne dužine 4800 mm. 

Osovinski razmak između stubova: 2500mm.  Na 

stubovima se nalaze otvori kroz koje se učvršćuje 

rešetkasti panel ograde putem prohromskih kukica i 

prohromskih matica. Otvor na zadnjoj strani stuba se  

zatvara  plastičnim čepom dok se na vrhu stuba stavlja 

se plastična kapa. Stubovi ograde su toplocinkovani po 

ISO STANDARDU 1461  i plastificiran u Ral 6005 (zelena 

boja) ili Ral 7016 antracit siva, odnosno kao boja kapije i 

ograde. 

 

Bojа panela  

Boja panela, kao i boja stubova i kapije: Ral 6005 

(zelena boja) ili Ral 7016 antracit siva. 

 

Napomena: Dozvoljena su manja odstupanja uz uslov 

da se zadrže krajnji gabariti 

 

„ 
 

Члан. 2 

Сви остали делови Конкурсне документације бр: 1824.2-19 /ЈН од 01.11.2019. године остају 

на снази, неизмењене. 

 
 

 

Омладински савез удружењe  

„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ 

 

 


