


 2     
 

и замењује следећим текстом: 
„Предвиђен је аутомат за самозатварање типа "Дипломат" или одговарајући.  
Окови и тип ручке  нису дефинисани.   
Мере узети на лицу места.!“ 
 
у делу: 
„ДОДАТАК 1 спецификацији“  
Грађевинско – занатски радови 
у групи 08-00 Разни радови позиција 08-03 
брише се текст:   
„Набавка материјала, транспорт и израда високог пулта бординга. У свему радити 
према цртежима из пројекта и радионичким цртежима. Конструкција пулта од 
челичних кутијастих профила 60x60x3мм и челичних "У" профила, минизираних и 
бојених.  
Предња страна обрађена топакустик облогом 28/4 д=16мм, бојена полиретанском 
бојом по избору пројектанта. По обиму обрађено фино полираним прохромским лимом 
д=1мм. Са предње стране пулта на висини х=129цм је монтирано дупло сигурносно 
стакло д=2x1м, једнострано пескарено на страни спајања са другим стаклом и 
једностано обореном ивицом 3мм. Димензије пулта 180/40, х-120цм. 
Горња плоча пулта је ОРЕОЛАН или доказани еквивалент, плоча Астро Неро 11мм. 
Радни део пулта - сто универ плоча у дезену и боји по избору Инвеститора 
(антрацит), постављена на 80 цм од пода. Регал за утичнице за јаку и слабу струју 
предвиђен у пројекту електроинсталација. Опрема и мобилијар (столице) нису 
укалкулисани ценом. 
Обрачун по ком, комплет према опису, детаљу и пројекту.“ 
 
И замењује текстом: 
„Набавка материјала, транспорт и израда високог пулта бординга. У свему радити према  
радионичким цртежима. Конструкција пулта од челичних 
 кутијастих профила 60x60x3мм и челичних "У" профила, минизираних и бојених. Предња 
страна обрађена МДФ облогом 28/4 д=16мм, бојена полиретанском бојом 
 по избору пројектанта. По обиму обрађено фино полираним прохромским лимом д=1мм.   
Димензиј пулта 180/85, х-120цм. 
Горња плоча пулта је ОРЕОЛАН или доказани еквивалент, плоча Астро Неро 11мм. 
Радни део пулта-сто МДФ плоча, бојена полиуретаном у дезену и боји по избору 
Инвеститора (антрацит), постављена на 90 цм од пода. Регал за утичнице за јаку и слабу 
струју предвиђен у пројекту електроинсталација. Опрема и мобилијар (столице) нису 
укалкулисани ценом. 
Обрачун по ком, комплет према опису, детаљу и пројекту.“ 
 
 
и 
цртеж у Конкурсној документацији испред дела „ПУТОКАЗНЕ ОЗНАКЕ“: 
„ПУЛТ - позиција 08-03“ 
замењује следећим цртежом: 
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Председник комисије 
Хранислав Мишић,  дипл. инж. 

__________________ 


