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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 бр. 404-2/3Р-2019-28 - извођење 

радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање број 3 oд 01.04.2019. године: 

У тачки XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене  

и упутством како да се попуни, су наведене позиције које је потребно извести 

на извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, потребно је 

дефинисати и појаснити следеће позиције из техничке спецификације: 

У поз. 1.6., поз 1.7. и поз. 1.8. наведено је да се постављају бетонске 

плоче а није дефинисана врста бетонских плоча. Питање је  да ли су бетонске 

плоче исте врсте као плоче наведене у позицији 1.5. или је предвиђена друга 

врста бетонских плоча? 

 

Одговор на питање број 3: 

На позицијама поз. 1.6., 1.7. и 1.8. тип плоча које се уграђују је 

идентичан плочама из позиције 1.5. (гранитно кварцног природног 

површинског слоја, гранулације мах. 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, 

површина је обрађена финим испирањем до дубине од  2мм. Површински и 

носећи слој задовољава услове на хабање и отпорност на смрзавање према 

норми SRPS EN 1338.  

 

Питање број 4 oд 01.04.2019. године:  

 Ранијим одговором на питање за дебљину цементног малтера на који се 

полажу бетонске плоче и ширину ивичне траке, одговорили сте да је ширина 

ивичне траке 10цм а дебљина цементног малтера 15 цм. Мишљења смо да 

подлога за ивичне траке у дебљини од 15цм и ширине 10цм, не може да се 

ради од цементног малтера у наведеној дебљини, па је потребно дефинисати 

начин израде подлоге за бетонске ивичне плоче. 

 

Одговор на питање број 4: 

У складу са постављеним питањима, наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације у делу XI Техничка спецификација радова са 

обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни и исту поставити на 

Портал УЈН и на званичну интернет презентацију наручиоца, дана 

02.04.2019. године.  

Понуђачи су у обавези да понуду дају на измењеним страницама 

техничке спецификације, у супротном, понуда ће бити неприхватљива.  

 

У Нишу, 02.04.2019. године 


