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Појашњење конкурсне документације 
 
 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се наручиоцу 
један од потенцијалних понуђача са захтевом за појашњење одговора на питање, заведеног 
под бројем 1203 од 16.10.2015. године, наручилац на основу члана 63. став 3. Закона, на 
постављено питање даје следећи одговор:  
 
ПИТАЊЕ БР.1 
 
1.Молимо вас да нам појасните део конкурсне документације за јавну набавку изградња 
„Basketball kamp“-абр. 04/2015,који се односи натехнички опис подлоге и додатне услове 
које та подлога мора да испуњава у смислу сертификата.  
У појашњењу конкурсне документације и одговорима на питања потенцијалног понуђача 
број 1203 од дана 16.10.2015., у одговору на питање бр.1 навели сте детаљан опис подлоге 
и да „подлога мора поседовати атесте и FIBA сертификат“.  
 
ОДГОВОР 
 
 У конкурсној документацији у делу „III  Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет,количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл.“, између осталог, наведено је и:  
 
Glavni teren (teren br. 1): 
Teren oivičiti betonskim soklom b=0,20m izdignutim iznad podloge h=0,20m. Podloga je od 
armiranog betona MB 30 koja je gletovana do crnog sjaja. Na centralnom igralištu zastor je od 
"Tartan" - gumene podloge d=16mm. Takođe, na glavnom terenu je urađena AB-tribina sa 
statičkim proračunom. Teren je sa bočnih i frontalnih strana ograđen grifovanom-plastificiranom 
mrežom h=4,15m sa čeličnim pocinkovanim cevima Ø70mm. Rekviziti za košarku kao i 
dimenzije terena su po FIBA standardu - nivo 3. 
 
Sporedni tereni (tereni br. 2, 3 i 4): 
Terene oivičiti betonskim soklom b=0,20m izdignutim iznad podloge h=0,20m. Podloga/zastor je 
od armiranog betona MB 30 koja je gletovana do crnog sjaja. Tereni su sa bočnih i frontalnih 
strana ograđeni grifovanom-plastificiranom mrežom h=4,15m sa čeličnim pocinkovanim cevima 
Ø70mm. Rekviziti za košarku kao i dimenzije terena su po FIBA standardu - nivo 3. 
 



Као што се може утврдити из наведених делова конкурсне документације, 
наручилац је предвидео да „Реквизити за кошарку као и димензије терена буду у складу са 
ФИБА стандардом-ниво 3,  а не   и застор од „Тартан“- гумене подлоге. 
 

Приком одговора на постављено питање од 16.10.2015. године, пројектант је 
грешком навео да подлога мора поседовати атесте и ФИБА сертификат. 
 

У складу са наведеним, одговор на питање број 1, заведен под бројем 1203 од дана 
16.10.2015. године, мења се са следећим: 
 

1. TARTAN 
 
Nabavka i ugradnja gumene sportske podloge, tipa CONIPUR 2S ili slično, u crvenoj boji, 
debljine d=16mm. Prethodno čišćenje i priprema betonirane površine. Podloga se izrađuje u 
dva sloja.Prvi sloj se radi od SBR granulata granulacije od 1-4mm u crnoj boji, pomešanog 
sa poliuretanskim lepkom u debljini od d=8mm. Drugi sloj se izvodi od EPDM granulata 
granulacije 1-4mm u crvenoj boji d=8mm, pomešanog sa poliuretanskim lepkom. Izrada oba 
sloja se radi mašinskim putem-finišerima. Podloga mora biti UV stabilna, vodopropusna i 
otporna na atmosferske uticaje. Podloga mora posedovati odgovarajuće ateste. 
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