
  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  
бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.25/2018 
сачинила су  

Додатне информације бр.3 

у вези са припремањем понуде 
за јавну набавку – Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. 
Никола Шуменковић,, у Стамници , бр.јн. 25/2018 

 
Питања: 
 
 

PITANJE VEZANO ZA JAVNU NABAVKU BR. 25 - GRAĐEVINSKI RADOVI NA 
SANACIJI OBJEKTA „DOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU dr. NIKOLA 
ŠUMENKOVIĆ“ U STAMNICI (SANACIJA I ADAPTACIJA PAVILJONA AI B I 
PRISTUPNIH STAZA I TROTOARA. 

1. Na strani br. 52 , pozicija br. 1.4 predmera radova - data je količina vrata koja se 
pažljivo demontiraju po dimenzijama (14 komada + 2 komada + 6 komada + 1 komad + 
2 komada = 25 komada). Međutim, u ukupnom zbiru vrata za demontažu stoji 29 
komada. Molimo Vas za izmenu konkursne dokumentacije i njeno pojašnjenje da li je u 
pitanju računska greška ili količine vrata koja se demontiraju po dimenzijama nije tačna 
(nedostaju 4 komada za demontažu). 

2. Na strani br. 63, u pozicijama od broja 8.1 do 8.5 dat je detaljan opis sanitarija. Međutim 
buni nas da li je u pitanju nabavka i montaža istih jer ne piše u opisu radova, ali u 
poziciji broj 8.6 stoji nabavka i montaža keramičke šolje trokadero. Molimo Vas za 
pojašnjenje. 

3. Na strani br. 66 , pozicija br. 1.4 predmera radova - data je količina vrata koja se 
pažljivo demontiraju po dimenzijama (14 komada + 2 komada + 6 komada + 1 komad + 
2 komada = 25 komada). Međutim, u ukupnom zbiru vrata za demontažu stoji 29 
komada. Molimo Vas za izmenu konkursne dokumentacije i njeno pojašnjenje da li je u 
pitanju računska greška ili količine vrata koja se demontiraju po dimenzijama nije tačna 
(nedostaju 4 komada za demontažu). 

4. Na strani br. 76, u pozicijama od broja 8.1 do 8.5 dat je detaljan opis sanitarija. Međutim 
buni nas da li je u pitanju nabavka i montaža istih jer ne piše u opisu radova, ali u 
poziciji broj 8.6 stoji nabavka i montaža keramičke šolje trokadero. Molimo Vas za 
pojašnjenje. 

 
Одговори: 
 

1. У питању је грешка у укупном збиру није 
29, већ је 25 комада. 

2. У питању је Набавка и монтажа. 
3.  У питању је грешка у укупном збиру није 29, већ је 25 комада. 
4. У питању је Набавка и монтажа. 



 
У вези Ваших питања извршићемо измену конкурсне документације за јавну 
набавку – Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола 
Шуменковић,, у Стамници , бр.јн. 25/2018. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


