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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 1 oд 22.03.2019. године: 

 

За јавну набавку бр. 404-2/3Р-2019-28 - извођење радова на одржавању 

јавног парка у Нишкој Бањи, као услов је наведен  достављање оригинал 

писма о намерама пословне бавнке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року. Да ли је тражено писмо о намерама 

треба да буде обавезујуће или не? 

 

 

Одговор на питање број 1: 

 

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да  је у писму о 

намерама потребно да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу, 

уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку примопредаје предмета 

уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која 

ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.  

Такође, потребно је да се писмом о намери предвиди да ће трајање 

банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од гарантног рока одређеног 

моделом уговора,  као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива 

на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које 

одреди наручилац. 

Наручилац није тражио децидирано да писмо о намерама буде 

обавезујуће, али је се одредио по питању додатних услова за исплату, 

наводећи да писмо не сме садржати нити један услов за издавање банкарске 

гаранције (нпр. кредитна способност Налогодавца или слично), нити би 

смело да се у писму о намерама наводе одреднице које се односе на политику 

банке или одредница да писмо не представља даљу обавезу за банку као 

гаранта. 

 

 

Питање број 2 oд 22.03.2019. године: 

 

 У вези расписане јавне набавке за извођење радова  на одржавању 

јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН бр. 404-2/3Р-2019-25, подносимо захтев за 

појашњење конкурсне документације. 

У тачки XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене и 

упутством како да се попуни су наведене позиције које је потребно извести. 
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Потребно је дефинисати и појаснити следеће позиције из техничке 

спецификације: 

 

Позиција 1.1 Поправка оштећених асфалтних стаза, које су 

приказане у графичким прилозима као стазе 1-4, са свим слојевима, дебљине 

до 20цм, у дужини од 4м. Скинути све слојеве. Шут изнети, утоварити у 

камион и одвести на градску депонију. 

 

Потребно је дефинисати радове које обухвата наведена позиција. 

 

Позиција 1.2 Замена оштећених ригола од бетона, димензија 

40x40x12cm. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. 

Спојнице фуговати техником по избору пројектанта. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

 

 Потребно је дефинисати радове које обухвата наведена позиција, боју 

ригола, дебљину цементног малтера ма који се полажу риголе и технику 

фуговања спојница. 

 

Позиција 1.3 Замена оштећених ивичњака од бетона. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

 

 Потребно је дефинисати радове које обухвата наведена позиција. Ако је 

позицијом предвиђено и постављање нових ивицнјака дефинисати величину 

и боју ивичњака. 

 

Позиција 1.5 Набавка, транспорт, замена оштећених и уградња 

нових бетонских плоча, гранитно кварцног природног површинског слоја, 

гранулације маx 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, површина је обрађена 

финим испирањем до дубине 2мм. Површински и носећи слој задовољава 

услове на хабање и отпорност на смрзавање према норми СРПС ЕН 1338. 

Димензија 40x40x6цм и 20x20x6цм у различитим нијансама по пројекту. У 

обрачун површина узети у обзир "растур" при обликовању плоча од 3,5%, са 

фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. Након 

завршетка полагања потребно је добро очистити поплочану површину, а 

затим приступити «пеглању» површине вибро-плочом. Вибро-плоче морају 

имати заштитну силиконску гуму како не би дошло до оштећења завршног 

слоја на бехатон плочама. После «пеглања» додатно префуговати целу 

површину и евентуално извршити замену оштећених плоча. 

 

Како је описом позиције наведено да су бетонске плоче у различитим 

нијансама, потребно је дефинисати плоче по величини, количини и боји у 

оквиру дате количине од 4.850м2, обзиром да цена плоче зависи од боје и 

величине. Да ли се све бетонске плоче полажу на песку? 
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Позиција 1.6 Набавка, транспорт, замена и постављање  бетонских 

плоча антрацит, димензија 20x10x6цм као ивичне на свим стазама, 

положених у цементном малтеру, са фуговањем спојница кварцним песком 

гранулације 0,3-0,6мм 

 

Обзиром да се ради о ивичним бетонским плочама, мишљења смо, да за 

иозвођење ове позиције треба да се предвиди по мꞌ а не по м². Потребно је и 

дефинисати дебљину цементног малтера на који се полазу ивичне плоче и 

ширину ивичне траке. 

 

Позиција 1.7 Набавка и замена облоге кружног дела платоа код 

централне стазе ка фонтани бетонским плочама у жуто смеђој и антрацит 

боји, на подлози,  димензија по детаљима из пројекта, у облику компаса, са 

фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. 

 

Потребно је дефинисати подлогу на коју се полажу бетонске плоче. У 

пројектној документацији су предвиђене месингане плочице са називом 

градова и удаљености од Нишке Бање са централном месинганом плочицом 

компаса а њихова набавка и уградња није предвиђена датим описом у 

позицији 1.7. Уколико исте треба да се уграде, дефинисати дебљину плочица 

и величину слова и начин уградње плочица. 

 

1.8 Набавка и постављање цементног малтера за уградњу ивичних 

плоча на платоу фонтана на коти +246,90. Плоче поставити у слоју цементног 

малтера дебљине 3цм, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити у слогу 

по пројекту. Спојнице фуговати. 

 

Дефинисати величину бетонских ивичних плоча и боју, као и начин 

фуговања спојница Обзиром да се ради о ивичним плочама, мишљења смо, 

да извођење ове позиције треба да се предвиди по мꞌ а не по м², како је дато. 

Потребно је дефинисати и ширину ивичне траке. 

 

Позиција 1.11 Радови на одржавању фонтана (чишћење, поправка и 

замена оштећеног материјала): чишћење од кречњака и органских наслага, 

попуњавање испуцале облоге  са глачањем односно полирањем и репарација 

оштећеног дела фонтане истим материјалом од кога је израђена фонтана. 

 

Потребно је дефинисати којим средствима је предвиђено чишћење 

фонтане и дефинисати шта се сматра под заменом оштећеног материјала  и 

који се материјал мења, при томе одредити и количине. 

 

Приликом прегледа пројектне документације уочено је да су у 

попречним пресецима дате бетонске плоче дебљине 3,80 цм а у техничкој 

спецификацији 6,00 цм. Шта је тачно? 
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Одговор на питање број 2: 

 

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 званичну интернет презентацију наручиоца. 

 

У Нишу, 25.03.2019. године 


