
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 3-2/30-1 
Датум: 22.09.2014. 
Jaвна набавка број: СНМ-14/2014 
 

 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

радова, бр. јавне набавке: СНМ-14/2014 

 
Дана 18.09.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs  упућено је питање 
у вези са јавном набавком радова – извођење радова на рестаурацији уличних фасада 
према Главном пројекту рестаурације фасада зграде Народног музеја  (дел.бр. 3-5/32-1 и 3-
5/32-2 од 19.09.2012) који је израдио „ReArch d.o.o“ Студио за пројектовање, истраживање 
и рестаурацију, Београд, Господар Јованова бр. 38 и извођење радова на фасадној 
столарији на уличним фасадама према Техничкој документацији за радове на фасадној 
столарији на уличним фасадама Народног музеја у Београду коју је израдио „БМСК 
д.о.о“, Београд, Високог Стевана бр. 43а (дел.бр. 3-2/9 од 30.07.2014), следеће садржине: 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 

- У описиима позиција  
04-01 и 04-02 наведено је да се у постојећи шток прозора уграђује нови 
спољашњи прозор у свему према угледу на ствари, и то ОКВИР и КРИЛА новог 
прозора. Молимо вас да нам потврдите да се уграђују нови прозори, односно 
нова криласа новим штоком оквиром. 
 

ПИТАЊЕ 2: 
- У описиима позиција за лимарске радове 

06-01 наведено је да јединица мере за опшивеке развијене ширине преко 50 цм 
м2. Пошто не располажемо са пројетном документацијом да бисмо 
изконтролисали кличину, а с обзиром на чињеницу да се у позицији 06-02 
монтира укупно 553 м2 новим лимарских опшивки и приметне разлике у 
количини између позиција које се демонтирају и нових позиција које се 
уграђују, молим вас да потврдите да је ову позицију поребно  нудити по м2 за 
развијене ширине преко 50 цм. 
 

 
На постављено питањe, Комисија именована за спровођење отвореног поступка јавне 
набавке радова,  сходно члану 54 Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 : 
Нови прозор који има и шток и крила се уграђују у постојећи шток. Не разарају се 
постојећи шток и обраде око њега, већ се постојећи шток прилагођава за пријем новог 
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прозора, а исто тако, шток новог прозора је прилагођен за уграђивање у шток постојећег 
прозора. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 
Ову позицији преко 50 цм развијене ширине потребно је исказати у пнуди по м2.  
 
 
 
 
 

председник Комисије 
Зоран Јовановић, дипл.инг.арх. 


