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Република Србија	

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,	
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА	

Сектор за инвестиције	
Јединица за имплементацију пројекта 
„Образовање за социјалну инклузију“	

Број:ОП/Р/02/17/П-6 
Датум: 25.05.2017.	

Београд Немањина 22-26	
 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 
набавку даје: 

 
 

Појашњење број 6. 
конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња 

Студентског центра Државног универзитета у новом Пазару, у Сјеници, број ОП/Р/02/17 
дато дана 25.05.2017. године 

 
 

Питање Понуђача: 
 

1. Да ли можете да дефинишете следеће: 
• Од ког материјала се израђује део фасаде где се налазе ”нутне”? 
• Које су димензије пресека ”нутни” 
• Каква је површинска обрада фасаде на делу где се налазе ”нутне”? 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Пројектом нису предвиђене ”нутне” на бочним фасадама, из ког разлога се нису ни нашле у 
Предмеру и предрачуну радова. 
 
 
Питање Понуђача: 
 

2. Да ли једно лице може да буде носилац више лиценци, односно да ли једно лице може да буде 
носилац лиценце 453 и лиценце за извођење посебних система и мера заштите од пожара? 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Одговор на питање дато у Појашњењу бр.1 од 09.05.2017.год., и дато је као одговор на ”Питање 
Понуђача бр. 1”. 
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Питање Понуђача: 
 

3. У делу: А – Грађевински и грађевинско-занатски радови / 1. Земљани радови / Позиција 1.5 – 
Одвоз материјала из ископа непосредног за насипање. Материјал утоварити и одвести на 
сталну депонију коју одреди надлежни орган СО на даљину до 10км са грубим планирањем 
на депонији. Обрачун по м3 одвеженог материјала у самониклом стању. 

 м3 514,71 / Хумус – 714,71 
 Молимо Вас за појашњење, уписујемо ли јединичну цену за обе количине из предмера 
 м3 514,71 и 714,71? 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Одговор на питање биће дато у документу ”Измена бр.5 - конкурсне документације за јавну 
набавку у отвореном поступку радова – изградња Студентског центра Државног универзитета у 
Новом Пазару, у Сјеници број ОП/Р/02/17” од дана 25.05.2017. године. 
 
 
Питање Понуђача: 
 

4. Молимо Вас да нам доставите шеме столарије и браварије за позиције из дела предмера: 
А – Грађевински и грађевинско-занатски радови / 8 Столарски радови / 7 Браварски радови? 

 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Тражене шеме столарија се налазе у Пројекту који сте по Конкурсној документацији у обавези да 
преузмете и исто докажете документом ”ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – о преузимању CD-a (пројекат у 
електронској форми) и сагласност на наведени пројекат у вези јавне набавке радова на 
Изградњи Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници – ЈН број 
ОП/Р/02/17” – (ОБРАЗАЦ 14) . 
 
Додатно појашњење из конкурсне документације објављено је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
 
 
 

 Председник комисије за јавну набавку, 
Александар Радулов 


