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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 27/2019 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне набавке број 27/2019, 

набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 Каплара", 

у улици Панчина број 1, Звездара, Београд 

 

 

I – Дана 02.08.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављена су електронским 

путем, два захтева за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке број 

27/2019, следеће садржине:  

 

Питање: 

 

1. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  од поз. 22. до поз. 25.  „Пажљива демонтажа и вађење 

постојећих фиксних преграда у унутрашњим зидовима .....“,  у наставку текста је дато 

Обрачун по ком., а у колони за јединицу мере стоји м2. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

 

Обрачун по м2. 

 Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

2. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  поз. 31. и  поз. 32.,  у  тексту описа позиције  је дато Обрачун по 

м2., а у колони за јединицу мере стоји пауш. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

 

Обрачун по паушалу. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

 



Питање: 

 

3. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  поз. 34. и  поз. 35.,  у  тексту описа позиције  је дато Обрачун по 

м3., а у колони за јединицу мере стоји м2. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

Обрачун по м3. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

4. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  поз. 38.,  у  тексту описа позиције  је дато Обрачун по м3., а у 

колони за јединицу мере стоји м1. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

 

У позицији 38 у  тексту описа позиције  стоји Обрачун по м3., а и у колони за јединицу 

мере стоји м3. 

  

Питање: 

 

5. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  поз. 53.,  у  тексту описа позиције  је дато Обрачун по м1., а у 

колони за јединицу мере стоји ком.  Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите       

 

Одговор: 

Обрачун по комаду. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

6. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XI – БРАВАРСКИ РАДОВИ ,  поз. 3., „.Набавка, транспорт и монтажа металне решетке за 

бетонску риголу. Конструкцију извести 

од челичних "У" профила 100x50 мм. Укупна дужина риголе је 220м. Елементи се анкерују у 

бетон. Конструкцију и анкеровање извести 

према детаљима произвођача. У цену урачунати сав потребан материјал, алат и рад. Све мере 

проверити на лицу места. У свему према детаљу и шеми браварије. Обрачун по комаду, а у 

колони за јединицу мере стоји м1 и количина 320.  Која је јединица меродавна и која је 

количина обзиром да у тексту пише 220м1 риголе? 

Молимо исправите      

 

Одговор: 

Обрачун по м1 и количина 220. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 



 

 

Питање: 

 

7. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XI – БРАВАРСКИ РАДОВИ ,  поз. 7'., „Набавка, транспорт и уградња маски за 

радијаторе.......... Maскa сe пoстaвљa нa цeлoкипнoj дужини фискултурнe сaлe. Хoризoнтaлнe 

плoчe 200цм пoстaвити сa прoрeзимa изнaд пoзициje рaдиjaтoрa. Вeртикaлнe плoчe сa  

прoрeзимa 150цм угрaдити нa  пoзициjaмa рaдиjaтoрa, пунe плoчe 100цм нa  пoзициjaмa 

стубoвa a плoчe 50цм нa крajeвимa.........“ Молимо Вас да објасните ову позицију. Није јасно да 

ли хоризонталне плоче изнад радијатора иду континуално целом дужином сале или не? Ако 

иду колика је дужина сале?  Ако иду само изнад радијатора зашто су дужине 200цм а 

радијатори су различитих дужина?  

Молимо исправите      

 

Одговор: 

 

Све хоризонталне плоче су 200цм, ком. 16, вертикалне плоче су различитих димензија 50, 

100, 150, ради уклапања између стубова. 

 

Питање: 

 

8. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XI – БРАВАРСКИ РАДОВИ ,  поз. 10., „Набавка, транспорт и монтажа ограде школског 

дворишта која се поставља на бетонски зид.....“, у наставку текста стоји обрачун по ком. а у 

колони м1. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите      

 

Одговор: 

 

Обрачун по м1. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

9. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XI – БРАВАРСКИ РАДОВИ ,  поз. 11., „Набавка, транспорт и монтажа ограде школског 

дворишта која се поставља у темељ.....“, у наставку текста стоји обрачун по ком. а у колони 

м1. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите    

 

Одговор: 

 

Обрачун по м1. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

 

 

 

 



Питање: 

   

10. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XI – БРАВАРСКИ РАДОВИ ,  поз. I ., „.Набавка, транспорт и монтажа преграда на нивоу 

подрума -1.....“, у наставку текста стоји обрачун по ком. а у колони м2. Која је јединица 

меродавна? 

Молимо исправите 

 

Одговор: 

Обрачун по м2. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

    

11. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XIV –ЛИМАРСКИ РАДОВИ:,  поз. 1 и поз. 2., у  тексту описа позиције  стоји обрачун по м1, а 

у колони м2. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите       

 

Одговор: 

Обрачун по м1. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

12. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XVI  – МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ::,  поз. 6., „Набавка   материјала,   транспорт  и  

бојење  постојеће  металне  платформе  на  нивоу  подрума  -2.  Све  делове  заштитити  

антикорозивним средством и бојити бојом за метал у два слоја у тону по избору пројектанта. 

У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по м1.“ Да ли је у питању грешка у 

јединици мере? Незнамо димензије платформе да бисмо могли да дамо цену по м1.Ако су м2 у 

питању, то је у реду за цену. Молимо за одговор. 

 

Одговор: 

Обрачун по м2. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

13. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ   

II – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: поз. 27  „Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и изрaдa трaвњaкa на 

новом терену сa нaсипaњeм хумусa и сejaњeм трaвe.  .....“,  у наставку текста је дато 

Обрачун по м3., а у колони за јединицу мере стоји м2. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

 

Обрачун по м3. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 



Питање: 

 

14. Г – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ                                                

III - ХИДРАНТСКА МРЕЖА ,  поз.5, „Мерење притиска на зидним хидрантима од стране 

овлашћеног предузећа .....“ даље у  тексту је дато Обрачун по ком., а у колони за јединицу 

мере стоји м1. Која је јединица меродавна? 

Молимо исправите. 

 

Одговор: 

 

Обрачун по комаду. 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

Питање: 

 

15. У делу ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ има грешака у нумерацији позиција. 

 

Одговор: 

 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у овом делу. 

 

 

С обзиром да је наручилац у складу са Законом изменио конкурсну документацију два дана 

пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава. 

Нови рок за подношење понуда је 08.08.2019. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 08.08.2019. године у 12:00 часова, у Малој 

сали, на првом спрату Управне зграде Градске општине Звездара, у Београду, Булевар краља 

Александра 77. 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_05.08.2019“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом.  

Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

       

          Милан Бошњаковић с.р. 


