
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН ВВ бр.8/19 
 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), објављујемо одговор на питања: 
 
 
ПИТАЊЕ: 

 
У наставку шаљемо питања везана за ЈНВВ бр.8/19 - Реконструкција и опремање објекта 
Регионалног иновационог стартап центра Прибој 

 
 уз документацију нам је потребан пројекат постојећег стања као и шира ситуација 

око самог објекта 
Приликом обиласка локације можете извршити увид у постојеће стање, као и у 
комплетну пројектну документацију. 
 
 с обзиром на лош временски период који следи и радове који зависе од временских 

услова , како ће се испоштовати рок од 90 календарских дана? 
Већина радова изводи се унутар објекта на шта не утичу временски услови. За спољне 
радове постоји толеранција предвиђена уговором, а везано за временске прилике, што 
ће се констатовати кроз градилишну документацију. Исто важи и за државне празнике. 
 
 да ли градска депонија за овај пројекат наплаћује прихватање шута? 
Грађевински шут се мора одвозити на градску депонију која не наплаћује депоновање 
ове врсте отпада. 
 
 уколико је гаранција произвођача, мања од  предвиђеног рока 24 месеца, да ли је то 

прихватљиво за Инвеститора? 
Прихватају се гарантни рокови произвођача у складу са важећим прописима за ту 
област. 
 
 код позиције разни радови 11.00, у делу архитектонско грађевинских радова, 

наведене су компакт плоче за облагање. Који је тачно састав компакт плоча? 
Компакт плоче типа fundermax или одговарајуће које су намењене за употребу у 
ентеријеру. 
 
 за наведени намештај и опрему, да ли је потребна исто гаранција на 24 месеца и ако 

јесте који су услови коришћења опреме и намештаја ? 
Прихватају се гарантни рокови произвођача у складу са важећим прописима за ту 
област. 
 
 код позиције 4.12 у делу хидро техничке инсталације, израда споја на постојећу 

мрежу - наведени туљак није компатибилан са Т комадом DM100/55? 
Компатибилност постоји јер је предмером наведен т комад DN100/65. 



 испитивање цевовода на пробни притисак -  који је тачно захтевани пробни 
притисак? 

Пробни притисак дефинисан је прописима за ову област, а пробу ће наложити стручни 
надзор. 
 
 код позиције 1.13, набавка батерије за судопер-није наведено да ли је једноручна 

или може и другачије? 
С обзиром да се ради о стојећој варијанти, подразумевана је једноручна батерија. 

 
 код позиције Е. 3, инсталације јаких струја, пројекат изведеног стања се предаје 

Инвеститору у 3 примерка, стандардно укоричен- да ли треба и  дигитално и у ком 
формату? 

Пројекти се предају и дигитално на CD формату како је наведено важећим 
правилником за ову област. 
 
 нигде није приказана веза са постојећом громобранском инсталацијом? 

Цео објекат има громобранску заштиту, предвиђено је само уземљење унутар простора 
који је предмет интервенције. 
 

 
 
 

                       С поштовањем,                                                         Комисија за јавну набавку 

 


