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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

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

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 24/18, 

објављујемо одговорe на наведенa питањa. 

 

Питање 1: На страни 5 конкурсне документације, под тачком Б) наведено је да 

се раде геомеханичка лабораторијска испитивања за позиције под редним бројевима 1-

15. Шта је са позицијама 16-35, да ли то значи да се за те позиције не раде 

лабораторијска испитивања? 

 

Одговор 1: 

Геомеханичка лабораторијска испитивања се раде за све позиције под редним 

бројевима 1 – 35. 

У овом делу, Конкурсна документација ће бити измењена. 

 

Питање 2: На страни 5 конкурсне документације 

• Под тачком Ц1) наведено је да се раде Елаборати за локације 1-13 

(саобрацајнице). 

•  Под тацком Ц2) наведено је да се раде Елаборати за објекте за локације 14-15. 

Ако се погледа тебела спецификације, види се да су све позиције од 1-35 везане за 

саобрацајнице (осим позиције 11 која је вишепородични стамбени објекат).  

Молимо вас да прецизније појасните ову неусагласеност. 

 

Одговор 2:  

Израда елабората за локације под тачком Ц1 (саобрацајнице) раде се за позиције 

од 1-10 и од 12-35. 

Израда елабората за локације под тачком Ц2 (објекат) ради се за позицију под 

редним бројем 11. 

У овом делу, Конкурсна документација ће бити измењена. 

 

Питање 3: Позиције 16-35 се уопште не помињу за израду Елабората. Да ли то 

значи да се за ове позиције раде само теренска истраживања? 

 

 



Одговор 3: 

За све позиције под редним бројевима 1-35 потребно је израдити и елаборате. 

У овом делу, Конкурсна документација ће бити измењена. 

 

Питање 4: Да ли се за свих 35 позиција раде одвојени Елаборати, или се ради 

само један Елаборат за све позиције? 

 

Одговор 4:  

За свих 35 позиција се раде одвојени елаборати. 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


