
ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад  
Број: 03-81/17 
Датум: 13.02.2017. 
                                                                                                       
                                                               
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 
(maila)  дана 09.02.2017. 11:19 часова за јавну набавку у отвореном поступку – Доградња 
два спрата над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „ број  ЈНОП – 5 /2016   
 
Дана 09.02.2017 . и  часова.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 
питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку у отвореном поступку – 
Доградња два спрата над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016   
 
ПИТАЊA  
 
Молимо Вас за допуну следећих описа позиција : 
 
II   ЛИМАРСКИ РАДОВИ (Позиција 4) 
 
1. Молим Вас да допуните опис позиције 4.  у лимарским радовима како би без 
нагађања шта треба понудити заинтересовани понуђачи могли тачно да формирају цену! 
 
 
Ц   ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, И  ГРАЂЕВИНСКИ ( Позиција 4) 
 
2.  Молим вас да тачно дефинишете шта треба понуди под позицијом 4.! На 
шта се односи јединица мере и количина радова 7м2  на опшивање цеви ПВЦ плочама или 
на затварање отвора малтером и кречење?  
3. Д   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА   
 Д-6 Испоручити материјал и уградити разводне Ормани су 2мм дебелоглима са кључем . 
Димензије ормана су (нису дате димензије ормана) 
Д-7 Испоручити материјал и израдити инсталацију потенцијала у санитарним 
просторијама са N2XH-O 1x4mm. комплет са кутијама потенцијала. Просечна дужина по 
кутији је (није дата просечна дужина) 
 
      4.         Ф   ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
Ф-2 Испоручити материјал и израдити земни уводник са GRB од траке 25x4mm са везаним 
материјалом. Просечна дужина по изводу је Комплет са (није дата просечна дужина) 
 
      5.        Е  ТЕЛЕФОНСКА  
Е-5  Сав остали ситан потребан материјал и радови, и испитивање уз прилагање  ( нисте 
дефинисали позицију до краја)  Нема дефинисане јединице мере као ни количине радова. 

 



Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 
питања: 
 

 
1. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне 

документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним 
изменама наведена позиција сада гласи : „  Израда и монтажа лимених лајсни од 
челичног бојеног лима d=0,55mm, r.s.66cm ( на зидовима – атика) боја RAL 9003 
количина „ количина 55 m 

2. Израда кутије за прекривање инсталације водовода и канализације која се води по 
плафону канализације и уградња челично заштитне цеви.   

 

      У кутији изоловати цеви, урадити рам причвршчен за  плафон и опшити са ПВЦ 
плочама беле боје. Л=7,0 м  А=0,40м  Х=0,35м . количина 7 м2 

      У опису позиције дате су димензије  7,0м x 0,4м x 0,35м. што значи да се ради о  
опшивању цеви     пвц  плочама. 
 

3. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне 
документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним 
изменама захтеване димензије  сада гласе  : „  400x600x250mm“ 
Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне 
документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним 
изменама захтевана дужина   сада гласе  : „  10м“. 

4. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне 
документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним 
изменама захтевана просечна дужина   сада гласе  : „  3м“. 

5. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне 
документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним 
изменама наведена позиција сада гласи : „  Сав остали потребан ситан материјал и 
радови. Преглед и испитивање уз прилагање атеста-паушално“ 
 
 
Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације. 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016   
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