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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 бр.404-1/127Р-2019-28 - извођење 

архитектонско-грађевинских радова у циљу реализације Пројекта за 

извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене 

базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у 

оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу, одговара на питања заинтересованих лица у 

циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

Да ли можете да објавите процењену вредност јавне набавке ЈН бр. 

404-1/127Р-2019-28? 

 

Одговор на питање број 1: 

 Наручилац је става да процењену вредност јавне набавке бр.404-

1/127Р-2019-28 - извођење архитектонско-грађевинских радова у циљу 

реализације Пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) 

гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са 

пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу, не објављује јавно. 

Подсећамо да је у питању јавна која се спроводи у поступку јавне 

набавка мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 

који се примењује на  набавке чија процењена вредност није већа од 

5.000.000 динара без урачунатог ПДВ-а. 

 

Питање број 2: 

Молимо да измените конкурсну документацију на страници 3/72 где 

стоји - " П О Н У Д А ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ РАДОВА, БР. 404-1/110Р-2019-28 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

НА УГРАДЊИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ У НИШУ. 
 

Одговор на питање број 2: 

Наручилац је изменио страницу 3/72 конкурсне документације тако 

што је брисао следећи део текста: 

 „БР. 404-1/110Р-2019-28 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИРОСЛАВ АНТИЋ“ У НИШУ“   

и уместо истог уписао текст следеће садржине: 

 „БР.404-1/127Р-2019-28 – ИЗВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКО-

ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ (НАДЗИЂИВАЊЕ) 

ГАРДЕРОБА ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ И ПРЕТВАРАЊЕ У ОБЈЕКАТ 

КУГЛАНЕ И СТРЕЉАНЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ОКВИРУ СРЦ 

„ЧАИР“ У НИШУ“. 

Измењене странице конкурсне документације биће постављене на 

Портал УЈН и  понуђачи су у обавези да понуду ураде на страницама  са 

измењеном садржином конкурсне документације. 


