
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 

отворени поступак јавне набавке радова, у циљу закључења оквирног споразума, брoj 

јавне набавке 404-2/31Р-2018-28 - партерно уређење Трга краља Милана, одговара на 

питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

ПИТАЊA И ОДГОВОРИ БРОЈ 33 - 36 

 

Питањe број 33 

 
Одговор број 33 

На страни 57/103 Измењене конкурсне документације број 1 у колони 1  

уписано је:   

22-А  

22-Ц  

а у трећој колони уписане су количине  

202,00  

 21,00,  

а треба да пише:  

22-А  

а у трећој колони  

202,00.  

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.  

 
Питањe број 34 

 

 
Одговор број 34 

Додаје се позиција 19-А на страни број 56/103 конкурсне кокументације 

 

19-А Гранитне плоче црне боје 10х10 х8cm (набавка, транспорт и 

уградња гранитних плоча) (глатке текстуре)  на ТРГУ 
м2 160,00 

 

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.  

 

Питањe број 35 

 

 
 

Одговор број 35 

За позиције 13 и 14 уписано је: 

 

13. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча на тротоару, преко 

набијене подлоге,  димензија 

40x40cm, d=6cm м2 4.168,00     



Бехатон плоче: 40x40 и 20/40, 

дебљине 8 цм. Поплочане 

површине преко којих је 

планирано кретање моторних 

возила предвиђене су плочама које 

су намењене за кретање моторних 

возила. Бехатон плоче у 

светлосивој, тамносивој и бордо 

боји у две димензије 40џ40цм и 

20џ40цм, према изведеном стању 

на северном делу Трга. Бордуре су 

ширине 0,8м и састоје се од једног 

реда бехатон плоча светлосиве 

боје димензија 40џ40цм и ивичних 

бехатон плоча тамносиве боје 

20џ40цм, а постављене су у 

подужном правцу на осовинском 

размаку 4,4м. Алтернативно по 

избору инвеститора, уместо 

бехатон плоча, партерна обрада 

могу бити и гранитне плоче, са 

одговарајућим димензијама и 

подлогом.  

Подлога (уколико се асфалт 

склања) 

Камени агрегат 0-4мм, д=3-5цм 

1. Тампон слој – прљава ризла 

0-16мм, д=5-10цм 

2. Тампон слој- шљунковит 

материјал 0-32мм, д=10-20цм 

3. Земља 

Особине 

- независни формат 

- оборене ивице 

- дистанцер 2мм 

 

Инсталација 

- дебљина слоја за полагање плоча 

3-5 цм 

- фуге испунити до врха плоче 

кварцним песком 0,3-1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом маџ. тежине 150 кг 

са уграђеном силиконском гумом  

 

14. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча на коловозу, преко 

набијене подлоге, димензијe 

40x40cm,  d=8cm 

Бехатон плоче: 40џ40 и 20/40, 

дебљине 8 цм. Поплочане 

површине преко којих је 

планирано кретање моторних 

возила предвиђене су плочама које 

су намењене за кретање моторних м2 500,00     



возила. Бехатон плоче у 

светлосивој, тамносивој и бордо 

боји у две димензије 40x40цм и 

20џ40цм, према изведеном стању 

на северном делу Трга. Бордуре су 

ширине 0,8м и састоје се од једног 

реда бехатон плоча светлосиве 

боје димензија 40џ40цм и ивичних 

бехатон плоча тамносиве боје 

20џ40цм, а постављене су у 

подужном правцу на осовинском 

размаку 4,4м. Алтернативно по 

избору инвеститора, уместо 

бехатон плоча, партерна обрада 

могу бити и гранитне плоче, са 

одговарајућим димензијама и 

подлогом.  

Подлога (уколико се асфалт 

склања) 

Камени агрегат 0-4мм, д=3-5цм 

1. Тампон слој – прљава ризла 

0-16мм, д=5-10цм 

2. Тампон слој- шљунковит 

материјал 0-32мм, д=10-20цм 

3. Земља 

Особине 

- независни формат 

- оборене ивице 

- дистанцер 2мм 

 

Инсталација 

- дебљина слоја за полагање плоча 

3-5 цм 

- фуге испунити до врха плоче 

кварцним песком 0,3-1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом маџ. тежине 150 кг 

са уграђеном силиконском гумом  

 

 

а треба да пише:  

13. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча у парку, преко 

набијене подлоге,  димензија 

40x40cm, d=6cm. Плоче су бордо 

боје. 

Подлога: 

- дебљина слоја песка за полагање 

плоча 3-5 цм 

- фуге испунити до врха плоче 

кварцним песком 0,3-1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом мах. тежине 150 кг са 

уграђеном силиконском гумом.  м2 1.735,00     



14. Набавка, транспорт и уградња 

бехатон плоча на коловозу, преко 

набијене подлоге, димензијe 

40x40cm и 20/40, све су дебљине 8 

цм. Поплочане површине преко 

којих је планирано кретање 

моторних возила предвиђене су 

плочама које су намењене за 

кретање моторних возила. Бехатон 

плоче су  у светлосивој, 

тамносивој и бордо боји, према 

изведеном стању на северном делу 

Трга. Бордуре су ширине 0,8м и 

састоје се од једног реда бехатон 

плоча светлосиве боје димензија 

40х40цм и ивичних бехатон плоча 

тамносиве боје 20х40цм, а 

постављене су у подужном правцу 

на осовинском размаку 4,4м. 

Алтернативно по избору 

инвеститора, уместо бехатон 

плоча, партерна обрада могу бити 

и гранитне плоче, са  

одговарајућим димензијама и 

подлогом.  

Подлога (уколико се асфалт 

склања): 

- Камени агрегат 0-4мм, д=3-5цм 

- Тампон слој – прљава ризла 0-

16мм, д=5-10цм 

- Тампон слој- шљунковит 

материјал 0-32мм, д=10-20цм 

 

Дебљина слоја песка за полагање 

плоча 3-5 цм 

- фуге испунити до врха плоче 

кварцним песком 0,3-1,2 мм 

- завршно равњање површине 

виброплочом маџ. тежине 150 кг 

са уграђеном силиконском гумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Бехатон плоче у бордо боји 

димензија 40цмх40цмх8цм  м
2 

2.605,00   

Бехатон плоче у тамно сивој боји 

димензија 20цмх40цмх8цм  м
2 

182,00   

Бехатон плоче у светло сивој  боји 

димензија 40цмх40цмх8цм  м
2 

146,00   

 

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 3.  

 

 

Питањe број 36 

 



Одговор број 36 

РЕЗЕРВА је количина материјала за потребе одржавања. На резерву се не урачунава 

уградња. 

НАПОМЕНА: Наведени описи и резерва односи се на све доле наведене гранитне 

плоче од позиције 15 до 26.  

 

Овај део текста је и уписан на страни 55 Измењене конкурсне документације број 1. 

 

 

 

Прилог:  

Измењенe странe: 57/013, 56 /103, 52 /103, 53 /103, 54 /103, 56 /103 и 57 /103   

 

 

 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом  

конкурсном документацијом бр.3, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

У Нишу, дана 18.02.2019. године 

 


