
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012; у даљем 
тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне 
едокументације за јавну набавку бр. 04/2014, набавка радова – Извођење радова на 
санацији кавара у сумпорном купатилу објеката Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Бања Ковиљача“, наручиоца, Специјална болница за 
рехабилитацију „Бања Ковиљача“. 
 
Питање 1. 
 
Poštovani, 
 
U molero-farbarskim radovim pozicija 3.0 da li možemo dobiti pojašnjenje u izboru tona 
za špatulat I tehnike špatulata. 
 
 
Одговор 1. 
 
Tehnika špatulata tipa OIKOS Ottocento ili slično a što se tiče tona to će biti po izboru 
projektanta nakon gotovog projekta enterija. 
 
Питање 2. 
 

 
 2.1 

Ovim putem Vas se obraćamo sa zahtevom da dostavite dodatna pojašnjenja za gore navedenu 
javnu nabavku I stim u vezi navodimo sledeće: 
U predmeru I predracunu radova ,deo ZIDARSKI RADOVI ,pozicija 11: 
Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером у два слоја 
до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и 
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са м2 760,00 
  
Ne vidi se do kraja opis pozicije….. 
 
2.2. 
BRAVARSKI  RADOVI ,pozicija 4.: 
 
Постављање челичног лима као оплате за перлит бетон и то ХА-100/275 дебљине зида 1.25 
мм и тежине 15.03 кг/м2 преко постојећег крова и новопостављене челичне подвлаке. Лим 
очистити од корозије и прљавштине и минизирати основном бојом за метал у две руке. 
Обрачун по м2 постављеног лима. 
 
Da li u ovu poziciju treba uracunati I nabavku lima? 
 
 
 
 



 
 Одговор 2.1. 
 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
Позиција бр. 11 
 
Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером у два слоја 
до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и 
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим 
песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и /прегоревања/. Обрачун по 
м2 малтерисане површине. 
 
Одговор 2.2. 
 
Да, за позицију број 4 - браварски радови потребно је урачунати и набавку лима у цену. 
 
Питање 3. 
 
U konkursnoj dokumentaciji na str 8/36 navode se sredstva obezbedjenja, I izmedju ostalog :  
Menicna garancija zaa ozbiljnost ponude u visini 10%........ 
Da li se misli na blanko solo menicu firme za ozbiljnost ponude sa menicnim ovlascenjem  ( u 
korist Narucioca) I dokazom o registraciji menice…? 
 
Одговор 3. 
 
Да, мисли се на бланко соло меницу са меничним овлашћењем и доказом о регистрацији 
менице. 
 
 
Питање 4. 
 
 
 
U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 od 36 navodi se :sertifikati,koji se odnose  na materijale I 
eventualno ,opremu,,fabricki atesti I prospektna dokumentacija mogu biti na engleskom jeziku. 
 
Da li uz ponudu treba dostavljati ateste I kataloge ili je izabrani ponudjac duzan da dostasvi ateste 
za svu ugradjenu opremu?  
 
  
Одговор 4. 
 
Уз понуду понуђач није у обавези да доставлја било какве сертификате. 
Изабрани понуђач, у поступку примопредаје радова или опреме ће бити у обавези да 



достави одговарајућу документацију за материјал и опрему. 
 
Питање 5. 
 
У стаклорезачким радовима позиција 1.0 предвиђено постављање огледала полукристал 
дебљине 6 мм огледало поставити по пројекту и детаљима Молимо вас за пројекат и 
детаље уградње огледала. 
 
Одговор 5. 
 
Детаљ уградње огледала ће бити дефинисан након одабира керамике у тренутку извођења 
радова, у зависности од тренутно расположиве керамике на тржишту биће прецизирана 
тачна димензија огледала. Оквирна димензија огледала 120џ200цм и 150џ100цм (ширина џ 
висина). Огледала се постављају лепљењем на керамику. 
 
 
 
 
Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 4/2014. 
Дана 20.03.2014. године 
 



У табели услова за учешће у поступку јавне набавке, на страни 7. конкурсне документације, под 
тачком 6, захтевани су кадровски капацитети: Да понуђач  има најмање једног дипломираног 
инжењера грађевинске или архитектонске струке:  
 
 Лиценца: 411 или 401 
 
Мења се и гласи: Лиценца: 400 или 401 или 410 или 411  
 
 
 


