
 

 

 

На основу чл. 54. став 12. 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 јавну набавку радова, број 404-2/10Р-2019-28 - 

Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање 

у насељу  Бранко Бјеговић, обликовану у четири партије: 

I партија - Партерно уређење 

II партија - Саобраћајница 

III партија - Трафостаница и кабловски вод  

IV партија - Водоводна мрежа,  

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

                                          Питање број 6. 

 

„I партија - Партерно уређење 

Изменом конкурсне документације објављене дана 05.04.2019. године, 

страницом бр.14 је објављена измена странице 44/146. Изменом је, у 

позицији бр.4 наведена количина позиције. 

Прилагањем измењених страница са неизмењеним страницама техничке 

спецификације радова, долази до дуплирања количине позиције бр.4; 

коловозна конструкција. Тако да ће једна колона остати непопуњена?“ 

                                           

Одговор: 

 

Приликом израде измењене странице 44/146 због прелома текста дошло је 

до техничке грешке тако да је у колонама 3 (Јединица мере) и 4 (Процењена 

количина) два пута уписана иста јединица мере, односно иста процењена 

количина  предметних за позицију 4 (на обе стране).  

Процењена количина за позицију број 4. „Слој од дробљеног каменог 

материјала 0-31.5mm на коловозу и пешачким стазама.“, у обрасцу број XIII     

Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене  и упутством како 

да се попуни за I партију - Партерно уређење, под В) Коловозна конструкција,  

износи  256,73 m
3
.  

 

Имајући у виду напред наведено у колони 5 потребно је уписати Цену по 

јединици мере без ПДВ  (динара), а у колони 6 - Укупну цену без ПДВ (4x5) 

(динара) за процењену количину 256,73 m
3
, само на једној страни од ове две  

(на страни 43/146 из Измењене и допуњене конкурсне документације број 1 за 

позицију 4, или на Измењеној страна 44/146 из Измене и допуне конкурсне 

документације број 2).  

 

 

У Нишу, дана 11.04.2019. године 

 

 


