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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 13-7/2018 

Датум: 31.05.2018.год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратило се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

број: 9/2018 – Реконструкција зграде за смештај одељења  Гимназије у Голупцу – ознака и 

назив  из општег речника  набавки:  45262700 - Адаптација зграда, 45400000 - Завршни 

грађевински радови са следећим питањима: 

 

1. Питање: 

 „На стр.33/53 у позицији VI Монтажерски радови под ставком 2. Тражите следеће: 

За израду спуштеног плафона тражите да поставимо КНАУФ плочу, сматрамо да немате 

право да фаворизујете произвођача, него да може еквивалентно или слично том 

произвођачу. 

 Да ли можемо да уградимо и другог произвођача? ’’ 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

  Наручилац је у позицијама Обрасца IX - Предмер и предрачун радова у свим 

ставкама где се наводи нека робна марка или знак ставио одреднице „као“ , „или сличним“, 

да би свим потенцијалним понуђачима ставио у могућност да користе и прозводе других 

произвођача за овакве намене. 

 

2. Питање: 

  „ На стр.33/53 у позицији VI Монтажерски радови под ставком 3. Тражите следеће: 

Уградња врата и прозора, све комплет са силиконом и пурпеном,без обзира на величину 

отвора. 

 Да ли дајемо цену по комаду уграђеног отвора или нам  Ви дајете те прозоре и врата 

која се уграђују? “ 

 

 Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

Наручилац је у Обрасцу IX - Предмер и предрачун радова у позицији VII Столарски 

радови под редним бројевима 1.,2. и 3. на странама 34/53 и 35/53 Конкурсне 

документације,  јасно описао коју и какву столарију је сваки понуђач који 

конкурише  дужан да набави и испоручи, док се наведена ставка 3. у позицији VI 

Монтажерски радови односи само на комплетну уградњу исте. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број  

9/2018 


