
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 

Булевар војводе Бојовића 2 

11106 Београд 

Број: 1133-04/9 

Датум: 13.05.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном 
поступку јавне набавке радова – радови на адаптацији постојећег објекта број 5 - дворишне 
зграде, на адаптацији - замени фасадне столарије објекта број 5 - дворишне зграде и на 
адаптацији фасаде и крова објекта број 5 - дворишне зграде, за потребе Ваздухопловнe 
академијe из Београда, ЈН бр. 1.3.8/19.  
 

ПИТАЊЕ 1:  

 

У оквиру тачке 3.1. Општи услови на страни 5 од 74 Конкурсне документације наведено је да 
рок извођења радова не може бити дужи од 40 календарских дана. Обзиром да је јавна 
набавка обликована у три партије, да ли се под роком извођења радова подразумева да не 
може бити дужи од 40 календарских дана по партији или укупно 40 календарских дана за све 
партије заједно?   

 

ОДГОВОР 1:  

 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана од дана 
увођења извођача у посао, за све партије заједно. Нпр. уколико за све три партије буде 
изабран један извођач са њим се закључује један уговор и рок за извођење радова не може 
бити дужи од 40 календарских дана од дана увођења у посао тог извођача. Уколико нпр. за 
сваку партију буде изабран различит извођач, закључују се три уговора са сваким од тих 
извођача посебно, те у том случају рок за извођење радова не може бити дужи од 40 
календарских дана од дана увођења у посао сваког извођача. 
 

ПИТАЊЕ 2:  

 
У оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, тачка 3. на страни 16 од 74 наведено 
је да се оцењује свака партија посебно. Да ли то значи да се закључује три уговора и да рок 
извођења радова тече посебно за сваку партију? 
 

ОДГОВОР 2:  

 
 
Уколико један извођач буде изабран за више партија закључиће се један уговор за те партије 
и рок извођења радова тече од увођења тог извођача у посао. Уколико за сваку партију буде 
изабран различит извођач биће закључена три уговора и рок извођења радова почиње да 
тече од дана увођења у посао сваког извођача.  
 
 



  

ПИТАЊЕ 3:  

 
Партија 1: Разни радови, поз. 5, да ли се развод изводи PE цевима,  које су скупље, или 
може и са PPR што је јефтинија варијанта? 
 

ОДГОВОР 3:  

 
Mогуће је изводити развод и PPR цевима. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 4:  

 
Партија 1: Поз. 21  где се налази дупли шахт поклопац (у објекту или у дворишту) и да ли је 
за 60кг? 

 

ОДГОВОР 4:  

 

Шахт се налази у објекту. Поклопац за тежину од 30 kg. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 5:  

 
Партија 1: Поз. 29 којих су димензија жардињере, пошто у пројекту нисмо нашли тај податак? 

 

ОДГОВОР 5:  

 
Димензије жардињера су 90х55 cm, висина 25 cm – три комада. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 6:  

 
Партија 1: Поз 1.10 - предвиђена је демонтажа настрешнице. Можете ли нам дати димензије 
исте? 
 

ОДГОВОР 6:  

 
Надстрешница је од лаких челичних кутијастих профила 30/50 mm покривена Lexan-om, 
димензија 13,5х2 m + 3х1,6 m. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 7:  

 



  

Партија 1: Поз  1.12 – предвиђено је рушење дограђеног дела укључујући демонтажу врата и 
прозора. Молимо Вас за  квадратуру предвиђену рушењем. 
 

ОДГОВОР 7:  

 
Дограђени део је димензија 3,8х1,65 m, висине 2,25 m – зидан опеком d = 25 cm. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 8:  

 
Партија 1: Поз 2.4  - предвиђена је израда степеништа за улаз у збирницу. Молимо Вас за 
димензије степеништа. 
 

ОДГОВОР 8:  

 
Димензије степеништа за зборницу су 30/15 cm – два степеника, ширина 160 cm. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ 9:  

 
Партија 1: Поз 4.2 – предвиђена је набавка и монтажа фиксне преграде. Молимо Вас за 
димензије преграда (дато само по дужном метру). 
 

ОДГОВОР 9:  

 
 
Димензије фиксне преграде су 570х300 cm. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 10:  

 
Партија 1: Поз 8.1 – предвиђено је бојење зидова и плафона. С обзиром да се у тексту 
спомиње и полудисперзија и дисперзија, молим Вас за информацију којим материјалом је 
планирано бојење. 
 

ОДГОВОР 10:  

 

Бојење је предвиђено полудисперзивном бојом. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 

 

ПИТАЊЕ 11:  

 

Партија 2: Поз 3.10 – предвиђена је набавка и уградња подпрозорске клупице. С обзиром да 
је дата количина у дужним метрима, молимо за информацију за потребну ширину окапнице. 



  

 

ОДГОВОР 11:  

 

Ширина подпрозорске клупице је 20 cm. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 

 

ПИТАЊЕ 12:  

 
Партија 2: Поз 4.2 – предвиђени су молерско фарбарске поправке фасаде. Молимо за 
детаљније информације нашта се позиција односи. 
 

ОДГОВОР 12:  

 
Поправке фасаде се односе на обраде шпалетни након уградње столарије. 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ 13:  

 
„Обраћамо вам са молбом да захтев да понуђач поседује лиценцу И090А2 - за 

извођење грађевинско-занатских радова на објектима у заштићеној околини културних 
добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне и 
природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних 
добара, с обзиром да објекат који је предмет набавке не спада у ниједну поменуту категорију 
објеката, тако да не постоји основ за тражење ове лиценце. 
 Молимо вас да измените конкурсну документацију у том делу у складу са Законом о 
јавним набавкама.“ 
 

ОДГОВОР 13:  

 

Објекат бр. 5 - дворишна зграда у Булевару војводе Бојовића бр. 2, налази се на катастарској 
парцели бр. 53/1 КО Стари град, у оквиру културног добра од изузетног значаја "Београдска 
тврђава". Имајући у виду наведено наручилац неће извршити измену конкурсне 
документације у погледу горе наведеног услова. 

 
 
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и објавиће 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


