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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: I-404/1-67/2016 

Дана: 08.9.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку радова - Уређење просторија Канцеларије 

за младе у оквиру пројекта "Кутак за младе", у поновљеном поступку, ЈНМВ-67/2016, 

доставља следеће 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ - ОДГОВОР бр.1 ПО ОСНОВУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ 

ИНФОРМАЦИЈАМА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 67/2016 

 

Потенцијални понуђач је дана 08.9.2016.године, питем e-maila 

javnenabavke@kursumlija.com доставио захтев за додатним информацијама са следећом 

садржином: 

 

Питањe: 

1.   “Како у описима позиција недостају  подаци који битно утичу на јединичне цене, 

молимо Вас да уз тендерску документацију ставите евентуалну графичку 

документацију или нам дате појашњење следећих позиција:  

             3. Мoлeрски радови: 

             3.6. стоји: фото тапет, од 8-делних фото тапета димензије 368 х 254цм. Питање 

је од ког материјала се тражи фото тапет и са каквим детаљима-мотивима.  

             3.7. стоји: осликавање зида димензије 215 х 329цм. Питање је о каквом 

осликавању је рец, која техника, боја, мотиви и други детаљи, по могућству пожељна је 

фотографија или други документ. “ 

Захтев за додатним појашњењима заведен је код Наручиоца под бројем I-404/1-

67/2016 од 06.9.2016.године. 
 

Одговор:  

3.6. Материјал - Матиране тапете (photo-matte фолија) 

Планирани детаљи - мотиви јесу панорама града кроз прозор. Као на пример на 

следећој фотографији 
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3.7. Планирано је припрема подлоге за осликавање. Набавка поликолор фарбе, 

минимум 1кг. У питању осликавање мурала у ентеријеру, што не захтева скупе боје, 

отпорне на временске услове. Мотиви су из  урбаних средина, која подсећа на стрип. 

 

 

 
 

 

  

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине 

Куршумлија и може се преузети електронским путем. 

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

Ред.бр. Име и презиме Потпис 

1. Радосављевић Миљан, члан комисије, с.р.    

2.  Петар Дикић, члан комисије,  с.р.     

3. Ана Милошевић, члан комисије,  с.р.     

 


