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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-4-100/2017-IIIı-6 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 4/2017 – Реконструкција 
просторија Туристичке организације града Лознице 
 
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ:  
Питање везано за позицију I 1. Који зидови се обијају и до које висине?  
Питање везано за позицију I 11. Да ли су флуо светиљке уградне или надргадне? 
Питање везано за позицију I 12. Колико клима се демонтира, једна или две 
Питање везано за позицију I 14. Да ли постојећи паркет само хобловати, штуковати, лакирати 
или преко паркета постављати ламинат 
Питање везано за позицију I 15. На коју висину се поставља спуштени плафон и којом 
техником? 
Питање везано за позицију I 17. Која врата и од ког материјала (дрво, ПВЦ, алуминијум) 
Питање везано за позицију I 18, 19 и 20. Који део фасаде и до које висинеи да ли у квадратуру 
улази плафон терасе? 
Питање везано за позицију II 14. Од ког материјала су врата? 
Питање везано за позицију II 18. Прецизније објаснити локацију трофазне утичнице 
Питање везано за позицију II 20. Којих нових инсталација? 
Питање везано за позицију III 6. Од ког материјала су улазна врата (дрво, ПВЦ, алуминијум)? 
Питање везано за позицију II 1. Да ли се набавља санитарија у мокром чвору (2 или 3 комплета – 
WC шоља и водокотлић)? 
 
ОДГОВОР:   

I 1. Обија се до максималних 55,80 m² у зависности од степена оштећења омалтерисаних 
површина. 
I 11. Надградне светиљке 
I 12. Једна клима се демонтира и монтира. 
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I 14. По предмеру радова. 
I 15. Постављање металне подконструкције која ће носити касетни спуштени плафон на висини 
од 20 цм нижој од постојећег. 
I 17. Дрвена 
I 18, 19,20. Израда фасаде са плафонским делом терасе у датој површини од 72 m². 
II 14. Дрвена врата. 
II 18. Локација се одређује на лицу места, а на висини од 0,6 m од пода. 
II 20. Постављање комплетно нове водоводне инсталације као и одводне инсталације, као и 
батерије за топлу и хладну воду, у количини утврђеној обиласком локације. 
III 6. Дрвена врата. 
II 1. Демонтажа два чучавца и постојеће WC шоље, набавка 3 нове WC шоље и монтажа. 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2017. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


