
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 
i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 14/2020 сачинила је  

Додатне информације бр. 3 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – радова  – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 
ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ, ЈН бр.14/2020  
 
Питања: 
 
Поштовани, 
Обраћамо Вам са ради добијања информација и додатног обавештења у вези јавне набавке 
број 14/2020 Радови на реконструкцији и доградњи објекта „Центар за социјални рад 
Општине Петровац на Млави и Жагубица" и инсталације на објекту, чији je наручилац 
Општина Петровац. 
У предмеру и предрачуну радова под позицијом 1.10 Алуминарија и то 1.10 -01 Фасадна 
алуминарија спољашњи прозори и врата 

1. Ознака 1 у ромбу дим 250/200, док je према датој шеми столарије дим 100/200. 
Нејасно je која je мера стварна и на основу које мере треба дати цену? 

2. Ha позицији унутрашњи прозори, надсветла и врата ознака V у ромбу дим 180/250 у 
предмеру и предрачуну je дато ком 1, a у шеми столарије 2 комада не зна се која количина je 
тачна. 

3. Ha листу број 19 шеме унутрашње столарије дата су унутрашња врата дим 900/2500 
комада 9 a да предмером и предрачуном нису обухваћена. 

4. Ha листу број 20 шеме столарије унутрашњих врата дата je позиција унутрашња врата 
дим 1000/2500 комада 25, a да предмером и предрачуном нису обухваћена. 
 
 
Одговори: 
 
1. Грешка је у предмеру радова, шеме су тачне. Исправљена је димензија у позицији 10-01, 
ознака 1 у ромбу на 100/200. 
 
2. Грешка је у шеми. предмер је ок. не треба ништа исправљати.  
 
3. Лист 19 шеме је римско 1 у ромбу. дим. врата 90/250цм. има их 9 комада. Грешка је у 
предмеру позиција 10-02 – количина је исправљена на 9 уместо 6.  
 
4. Лист 20 шеме је римско 2 у ромбу, дим. 100/250цм, има их 12+13комада=25комада. Није 
тачно да позиција није обухваћена предмером радова, позцијиа 10-02. Грешка је у количини 
и исправљено је на 25 комада. 
 
Поштовани обавештавамо Вас да ће бити извршена одговарајућа исправка конкурсне 
документације и продужиће се рок за подношење понуда за јавну набавку - радова – 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И 
ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ, ЈН бр.14/2020. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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