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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН П 20/16, од дана 21.02.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање 1: 

У конкурсној документацији на страни 6/136, у поглављу IV. ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, навели сте да теничку документацију, између 

осталог чини и "Идејни пројекат замене фасадне столарије на објекту основне школе 

"Соња Маринковић" (са приложеним цртежима, детаљима, предмером и предрачуном 

пројектом предвиђених радова са шемом столарије. Такође сте у конкурсној 

документацији навели и да је исти саставни део Конкурсне документације, али да због 

обима техничке документације исту н ије могуће објавити, и да се увид може извршити 

прилико обиласка локације. Молимо вас да објавите барем шеме столарије,како се ради 

о веома обимном делу набавке и без истих понуђачи нису у могућности да дају реалну 

понуду!  

Одговор 1: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и додати шему столарије и 

оне ће бити саставни део конкурсне документације. 

Питање 2: 

У обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, у позицији која описује 

постављање керамичких плочица, предвидели сте да се исте лепе полиуретнаским 

лепком који је, напомињемо, изузетно скуп! Постоје много јефтинија решења која 

задовољавају тражени квалитет, те Вас тога молимо да размотрите и дате понуђачима и 

другу могућност избора лепка за постављање керамичких плочица. 

Одговор 2: 

У позицији која описује постављање керамичких плочица јесте предвиђен 

полиуретански лепак за лепљење на подлогу, с тим да је он обавезан на месту 

интензивних влажења око санитарних елемената и чесми. На осталим површинама се 



  

може користити друго решење које задовољава исти квалитет. У складу са одговором 

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу Образац структуре 

цена са упуством како да се попуни. 
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