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На основу чл. 54. став 11. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке капиталног 

одржавања зграда и објеката, обликована у две партије и то: 

партија 1: Радови на крову и други посебно грађевинско занатски 

радови, радови на постављању подних облога на згради Нишке 

телевизије и 

партија 2:  Посебни грађевинско занатски радови, радови на крову, 

радови на грађевинским инсталацијама на згради месне канцеларије 

Палилула, број 404-2/9Р/2019-28, одговара на питањe заинтересованог лица 

у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1 oд 14.05.2019. године: 

„na osnovu objavljenog poziva za podno$enje ponuda i konkursne dokumentacije za Javnu 

nabavke kapitalnog odrZavanja zgrada i objekata, oblikovana u 2 partije JN br.404- 

219R12019-28. obracamo Vam se sa zahtevom a na osnovu uputstva iz konkursne 

dokumentacije clan 13 za dodatnim informacijama ili poja5njenjima u vezi pripremanja 

ponude za partiiu 1- Radovi na krovu idruqi posebno qradievinski zanatski radovi, 

radgvi na postavlianiu podnih obloqa na zqradi ni5ke televiziie. 

“ 

 

Одговор на питање број 1: 

 Назив партије 1 јавне набавке капиталног одржавања зграда и 

објеката, обликована у две партије јесте Радови на крову и други посебно 

грађевинско занатски радови, радови на постављању подних облога на 

згради Нишке телевизије. Одговорни пројектант Дирекције за изградњу града 

Ниша је израдио предмер неопходних радова на објекту који користи „Нишка 

телевизија“, који је саставни део конкурсне документације, страна 31 – 35. 

Радови на поменутом објекту ће се изводити у свему у складу са датим 

предмером радова. Стога је потребно да сва заинтересована лица припреме 

понуду у складу са датим предмером. 
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Одговор на питање број 2: 

 Одговор на питање број 1. садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 1. Рок за подношење понуда се продужава у складу са 

обавештењем. 

 

 

У Нишу, 17.05.2019. године 


