
Страна 1 

 

Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. Р МВ 13/19 
Број: 404-59-7/2019 
Датум: 30.07.2019. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне 
набавке мале вредности број Р МВ 13/19, образована Решењем од стране 
Наручиоца даје: 
 
Одговоре на постављена питање за јавну набавку мале вредности број Р МВ 
13/19 – Радови на изградњи степеништа и стазе за пешаке код дечијег вртића 
„Невен“ у општини Бајина Башта. 
 
Питање број 1: 
Да ли је лиценца број 411 прихватљива за одговорног извођача радова на 
предметним радовима? 
 
Одговор на питање број 1: 
Наручилац ће прихватити лиценцу 411. 
 
Питање број 2: 
У обрасцу структуре цена (страна 20 од 62 конкурсне документације) у опису 
позиције број 3. стоји следеће: 
''Израда степеништа од лакоармираног бетона према паркингу. У обрачун улази 
насипање и ваљање тампонског слоја шљунка дебљине 15цм, постављање 
арматурне мреже Q 188 и бетонирање степеништа бетоном МБ 25, просечне 
дебљине 25 цм, са завршном обрадом пердашењем. Обрачун по м2 компл. 
Изведене позиције'', док у колони јединица мере стоји m³. Да ли се количина 
обрачунава по m² или по m³? 
 
Одговор на питање број 2: 
Количина се обрачунава по m3. 
 
Питање број 3: 
У обрасцу структуре цена (страна 21 од 62 конкурсне документације) у опису 
позиције број 3. стоји следеће: 
''Израда рукохвата од металних округлих цеви пречника 40мм. На сваких 2 метра 
разадаљине постављају се метални стубови истог профила као рукохват, који се 
прописнао анкеришу за бетонску подлогу, на њих се поставља рукохват на висини 
од 90 цм. Све очишћено, премазано антикорозивном бојом два пута и масном 
бојон два пута у тону по избору инвеститора. Обрачун по м1 компл. завршене 
позиције'', док у колони јединица мере стоји m². 
Да ли се количина обрачунава по m² или по m'? 
 
Одговор на питање број 3: 
Количина се обрачунава по m'. 
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Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. Р МВ 
13/19 – Радови на изградњи степеништа и стазе за пешаке код дечијег вртића 
„Невен“ у општини Бајина Башта је сагласна да ови одговори на питања 
захтевају Измену конкурсне документације. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 30.07.2019. год. 

С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. Р МВ 13/19 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

