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ПИТАЊЕ 1. : 

Да ли се прихвата доказ за референцу привремена ситуација за радове који су изведени до 

датума објаве позива, уз приложени уговор и оверену потврду за тај део радова који је 

ситуиран? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1.: 

НЕ ПРИХВАТА СЕ.  

На страни 10. Конкурсне документације, у делу: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА-2) Пословни капацитет; између осталог је наведено и: 

- да је Понуђач  дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима.  

-да потврде наручилаца о реализацији закључених уговора, између осталог морају да 
садрже  изјаву да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року. 

- да је понуђач дужан да уз потврду достави и фотокопије Окончане ситуације. 

 

Из свега напред наведеног јасно је да се захтевају потврде и документација о 

реализованим - квалитетно и у уговореном року завршеним (окончаним) радовима.  

   

ПИТАЊЕ 2. : 

На ком растојању су летве (позиција бр. 4 у оквиру тесарских радова у предмеру), а на ком 

растојању су контра летве (позиција бр. 3 у оквиру тесарских радова у предмеру)? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2.: 

Летвисање крова се врши на размаку од маx. 36цм, док се контра летве постављају дуж 

сваког рога ( осовински размак између рогова цца. 1 м ). 

 

ПИТАЊЕ 3. : 

У којој позицији предмера радова треба обрачунати дрвене штафле 5x8 цм које се 
постављају испод камене вуне, а које су изостављене у предмеру радова? 

 



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3.: 
Штафле се постављају дуж сваког рога са доње стране како би се добила довољна 

дебљина за постављање термоизолације. Предметне радове можете обрачунати у оквиру 
позиције постављања термоизолације између рогова кровне конструкције. 

 

ПИТАЊЕ 4. : 

Позицијом бр. 2 у оквиру радова на демонтажи у предмеру радова, предвиђена је 
демонтажа етернит плоча са одвожењем на градску депонију. Обзиром да етернит плоче 

садрже азбест који се третира као опасан отпад, молимо Вас да појасните да ли је 
извршена категоризација наведених плоча као отпадног материјала, односно да ли је 

потребно да понуђач ангажује фирму која поседује дозволу за депоновање опасног 
отпада? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4.: 

Мења се текст у позицији 2-Радови на демонтажи, и гласи: 

 

2 Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča.  

Demontažu i odlaganje eternit ploča vrši pravno lice/preduzetnik koje ima dozvolu za upravljanje 

ovom vrstom otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl.glasnik RS” br.36/2009, 

88/2010 I 14/2016) i drugim aktima koji regulišu ovu oblast.  

Izvođač je dužan da pre početka izvođenja ovih radova investitoru dostavi ugovor, sporazum ili drugi 

akt koji je zaključio sa licem koje ima dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada i ne može započeti 

izvođenje radova na demontaži bez njegovog angažovanja.  

Obračun po m2 kose površine krova. 

У складу са датим одговором биће измењена и конкурсна документација. 
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