
 

Предшколска Установа Чукарица 

Ул. Пожешка бр. 28  

11000 Београд 

Датум: 21.12.2017. године 

Дел. број: 4770 

 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. 4659  за јавну набавку мале вредности бр. 4649-VI/17– радови-Радови 

на санацији просторија дечијег вртића “Машталица“ у Остружници (у даљем тексту: 

Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 

Комисија) наручиоца Предшколске установе Чукарица у законском року, 

благовремено, објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованих лица  

         јавна набавка мале вредности бр. 4649-VI/17– радови- Радови на санацији просторија дечијег 

вртића “Машталица“ у Остружници 

ПИТАЊА: 

1. Наведено је на стр.13 достављање биланса стања и биланса успеха за 2014,2015,2016. 

годину. Да ли достављање бонитета који садржи 2014,2015,2016. испуњава постављени 

услов? 

2. У Предмеру радова -Грађевински радови  у   поз-10 Ручни ископ земље III категорије 

темеља  новог степеништа улаза из дворишне стране. Насипање шљунка  у слоју 

дебљине Д=10цм испод  темеља степеништа. Бетонирање  темеља степеништа и косе 

плоче са газиштима и челоима бетоном МБ 30 са потребном полатом и арматутом.  

Степениште 2,9X150цм.  Обрачун по м3(ископ,шљунка и бетона) у  количини од 

1,64м3. 

Да ли се у кубатуру за обрачун сабирају  количине ( кубатура ископа, кубатура насипа, 

и кубатура армираног бетона  са потребном арматуром.) Овако произвољан опис  не 

даје могућност  реалног формирања цена па молим да се исти дефинише у складу са 

правилима струке. 

 

3.У предмеру радова -Грађевински радови у позицији 52. дато 

је:  Бетонирање АБ-прилазногстепеништа  на  насипу бетомом МБ-30 заједно са 

газиштима и челима у свему према статичком прорачуну са свом потребном оплатом у  

количини од  1,64 м3 

Питање- Дали се ова позиција односи на исто степениште као и опис из позиције 10. 

 

 

 

 

 



 

 

ОДГОВОРИ: 

1.   Као валидан доказ по тачки 7. Наруцилац ће, уз ваљане захтеване копије уговора са 

потврдама, прихватити сажете билансе стања и билансе успеха за наведене године уз образац 

БОН-ЈН АПР-а  

2. Позиција  10:  наведена кубатура је збир кубатура ископа, насипа и армираног бетона  

2.  Ради се о два степеништа са истим описом. Једно степениште је из дворишта, друго 

у делу платоа са уличне стране. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку добара бр. 4649-VI/17 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 

 


