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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-98-8/19-IV oд 29.10.2019.године, а у складу са чланом 20. 

и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-98-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-98-8-1/19-IV 

Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици 

 

1 

ПИТАЊЕ: 

Да ли наручилац намерава да у складу са Правилником допуни Конкурсну документацију са 

пројектном документацијом, а не само навођењем две парцеле? У конкурсној документацији 

захтевате реквизите за дечија игралишта у складу са усвојеним Правилником о безбедности 

деце на дечијим игралиштима. Напомињемо Наручиоцу да је у обавези у складу са 

Правилником наручилац изради пројектну документацију која ће бити полазна основа у 

актуелној јавној набавци. 

 

ОДГОВОР: 

 

На позицијама 8 и 9 обрасца структуре цене број 8 наручилац је предвидео да Понуђач изради 

техничку документацију за дечија игралишта на предвиђеним парцелама и за исту достави 

цену. 

2 ПИТАЊЕ: 

 

 

Да ли је наручилац предвидео уградњу подлоге испод рекивизита? 

Да ли је наручилац извео све неопходне припремне радове како би се могла уградити гумена 

подлога испод реквизита? 

Да ли је наручилац предвидео адекватну дебљину подлоге испод реквизита у складу са 

Правилником? 

Да ли на предвиђеним локацијама постоје услови за дечија игралишта (да ли је удаљено од 

саобраћајнице минимум 5м, да ли постоји дрвеће и сл.)? 

У уговору, члан 2 навели сте "понуђеном ценом из става 1 овог члана обухваћено је: 

вредност материјала, транспорт и монтажа и све потребно за функционисање игралишта" 

Уколико наручилац није предвидео ни један услов из предмера, Извођач радова не може сам 

да предвиди све потребно за функционисање игралишта. 

Наручилац треба да има у виду да Извођач радова не сме да угради реквизите без гумених 

плоча, јер то није у складу са правилником. 

 

ОДГОВОР: 

 

Понуђач треба да приликом израде техничке документације предвиди подлогу испод 
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реквизита и да приликом постављања реквизита уради и подлогу на шта се односи члан 2. 

модела уговора. 

Сви заинтересовани понуђачи могу на основу датих бројева парцела исте обићи и утврдити 

стварно стање локације. 

  

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-98-5/19-IV 


