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ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' 

АНЂЕ РАНКОВИЋ БР.2 

Нови Сад 

 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ бр. 03/2018 – Инвестиционо одржавање на 
побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и 
обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански". 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
20.4.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта 
(замена спољне столарије и обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански". 

Питање: 

У предмеру за израду ПВЦ портала недостају шеме па Вас молим да нам 

доставите шемематски приказ столарије како би урадили понуду. У опису II 

Занатски радови пише( према шеми столарије) али их нисте објавили. 

У припремним радовима тачка 2. пише - Транспорт,монтажа и демонтажа скеле м2  

607,20.Зашто је потребна скела када је могуће све урадити са унутрашње стране 

објекта. 

Да ли је предвиђена обрада шпалетни око прозора са унутрашње и спољашне 

стране као и кречење шпалетни пошто у предмеру то није наглашено. 

Молим Вас да нам потврдите пријем е-маила и у законском року допуните и 

исправите конкурсну документацију. 

Хвала, 

 
Oдговори на питања: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр.03/2018 - Инвестиционо 
одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и 
обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански".  

Што се тиче првог дела вашег питања, Наручилац ће извршити измену и допуну 

конкурсне документације, те ће на основу тога продужити рок за достављање 

понуда и наравно измењени то јест пречишћени текст конкурсне документације 

објавити на Порталу ЈН и на свом интерном сајту. У другом делу вашег питања 

које се односи на "Транспорт,монтажа и демонтажа скеле м2  607,20", Наручилац 
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сматра да је она потребна како за постављање  портала тако и за обраду око њих. 

Даље, на страни 39 конурсне документације у табели ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, 

ставка ПРИПРЕМНИ РАДОВИ наводи се да извођач радова има одређене радове 

извести како би се обрадиле ивице око постављених портала. 

У свему осталом Наручилац остаје при написаном. 

  

С поштовањем, 

Службеник за јавне набавке 
 


