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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку добара, јавна набавка број 404-

1/76Д -2019-28 – Набавка добара - набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована у пет партија и то: Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал, 

Партија 2 – Молерско – фарбарски материјал, Партија 3 – Браварски материјал, Партија 4 – 

Материјал за централно грејање и Партија 5 – Материјал за електричне инсталације одговара на 

питањa заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање број 1  

 

Поштовани, достављамо Вам захтев за додатним појашњењима а везано за следеће 

позиције у конкурсној документацији: 

 

1. Поз. 150 - Израда предмера и предрачуна позахтеву а везано за електричне 

инсталације, водовод и канализацију и грађевинске радове мањег обима. 
Навели сте јединицу мере паушално, али нисте навели количину. 

 

2. Обрада шпалетни прозора и врата стиродуром. 

Навели сте мединицу мере м¹, али нисте навели количину. 

 

 

Одговор на питање број 1: 
 

1. За позицију 150 Израда предмера и предрачуна се односи на евентуалне грађевинске 

радове мањег обима и због тога је наведена јединица мере паушално. 

 

2. За обраду шпалетни и прозора количина ће се добити када се изврше радови по м¹. 

 

 

Питање број 2  

 

Поштовани, молимо Вас да нам дате додатна појашњења чија је обавеза набавке 

материјала, инвеститора или извођача радова за следеће позиције: 

1. Молерско фарбарски радови позиција бр. 90 и 91.? 

2. Водовод – позиција бр. 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105. И 106.? 

3. Канализација позиција бр. 111? 

4. Санитарни уређаји позиције бр. 112., 113., 115., 116., 118., 119., 120., 123., 125., 

126., 127., 128., 129., 130., 132., 133. и 134.? 

5. Занатски радови позиција бр.151.? 

Молимо Вас да наведете чија је обавеза набавке материјала за наведене позиције како би 

доставили адекватну паузу. 

 

 

Одговор на питање број 2: 

 

Обавеза набавке материјала за наведене позиције је на наручиоцу - инвеститору. 

 

 

У Нишу, 05.12.2019. године 

 


