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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 

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 37-38 

 

Питањe број 37 

 Да ли су прихватљиви атести издати од стране акредитованих лабораторија из 

Босне и Херцеговине, обзиром да тендерском документацијом није наведено да је 

неопходно да буду са територије Републике Србије, испитивања су вршена по истим 

стандардима који су наведени у тендерској документацији? 

 

Одговор број 37 

 

Уколико понуђач достави атесте издате од стране акредитованих лабораторија из Босне и 

Херцеговине или друге државе, а којима се доказује да ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ задовољавају 

следеће услове: 

 - тачност димензија, равност ивица и површина, прави углови, квалитетно обрађене 

 - минимална чврстоћа на притисак 120 MPa 

 - минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем минимум 12 

 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања од 5% 

исти ће бити прихваћени као валидни. 

 

 

Питањe број 38 

 

 
Одговор број 38 

На измењеној страни 58/103 потребно је додати позиције 26-Б, 26-Ц и 27.  

 

Прилог: Измењенa странa 58-2/103 
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22-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

посебно сечене према 

цртежима -80 х -160х8цм 

(набавка, транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 21,00     

23-А Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   на ТРГУ м
2
 120,00      

23-Ц Гранитне плоче (испред 

Градске куће) сиви гранит 

(круг) 60х60х8cm  (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 12,00      

24-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 150,00      

24-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 80х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 15,00      

25-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 42,00      

25-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х8cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 4,00   

  

 

 

 

 

26-Б Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)  на МОСТУ м
2
 58,00     

26-Ц Гранитне плоче светлосиве 

боје 40х80х5cm (набавка, 

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   РЕЗЕРВА 10% м
2
 6,00     

27. Набавка, транспорт и уградња 

вибропресованих сивих 

бетонских ивичњака 8/20cm 

на подлози од бетона МБ20.  м' 917,00     

 

измењена страна 58-2/10 
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На страни 55/103 за позиције 16-Ц уписана је количина 94,00, а треба да пише 

62,00, а за позицију 17-Ц уписано је 134,00, а треба да пише 89,00.  

 
Прилог: Измењенa странa 56-2/103 
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   - хабање брушењем максимум 

12   

 

    

  
 - порозност мања од 3% 

  

 

    

  
 - упијање воде мање од 1% 

  

 

    

   - постојаност на мраз мања од 

4%   

 

    

   - постојаност према 

једновременом дејству мраза и 

соли за одмрзавање мања од 5%         

15-А Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  на ТРГУ м
2
 4.610,00     

15-Б Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  на 

МОСТУ м
2
 445,00     

15-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х8cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  РЕЗЕРВА 

10% м
2
 505,00     

16-Б Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  на 

МОСТУ м
2
 620,00     

16-Ц Гранитне плоче бордо боје 

40х80х5cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  РЕЗЕРВА 

10% м
2
 62,00     

17-А Гранитне плоче светлосиве боје 

40х40х8cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  на ТРГУ м
2
 890,00     

17-Ц Гранитне плоче светлосиве боје 

40х40х8cm (набавка, транспорт 

и уградња гранитних плоча) 

(храпаве површине)  РЕЗЕРВА 

10% м
2
 89,00   

  

 

 

18-А Гранитне плоче тамносиве  

боје 10х10х8cm (набавка,  

транспорт и уградња 

гранитних плоча) (храпаве 

површине)   на ТРГУ 

 

м
2
 

 

 510,00 

 

   

измењена страна 56-2/103  
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С обзиром да је у поступку предметне јавне набавке извршено више 

измена и допуна конкурсне документације  и дато одговора на велики 

број питања биће урађена и објављена Измењена и допуњена 

конкурсна документација број 2  како понуђачи не би дошли у забуну 

приликом припреме понуда.  Понуђачи ће бити у обавези  да понуде 

сачине и поднесу у складу са Измењеном  и допуњеном конкурсном 

документацијом бр.2, у супротном понуде ће бити одбијене као 

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

 

 

У Нишу, дана 21.02.2019. године 


