
 
Република Србија 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 

СОМБОРУ 

Број: А 154/14 

Датум: 15. јул 2015. године 
         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору - 

редни број 1/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. 

јула 2015. године у 00.41 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру за АГ радове у позицији А-13-8 има страховито много квадрата – 

21.260m
2
. Да ли је заиста толика површина предвиђена за бетонирање, јер је то 

више од 2ha, или је у Предмеру начињена грешка? 

 

1. Одговор Комисије: 

У питању је грешка у куцању. На основу геодетских подлога утврђено је да је 

површина 2.126m
2
. Предмер је исправљен у овом делу и објављен на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Министарства правде. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу V Електро инсталације, у спецификацији разводних ормана не постоје 

количине опреме која се у њих уграђује. Молимо да дефинишете опрему. 

 

2. Одговор Комисије: 

Опрема није предмет пројекта. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је могуће добити фотографије постојећих прозора из позиција и доставити 

све шеме унутрашње и спољашње столарије (А-03-7, А-03-9, А-03-10, А-06-2)? 

 

3. Одговор Комисије: 

Фотографије постојећих прозора су објављене на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Министарства правде. Шеме столарије нису део пројекта. 



 

4. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-1 Простор за портире и инфо пулт – потребне су шеме. 

 

4. Одговор Комисије: 

Шеме нису део пројекта. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-2 Текстилни под – дефинисати тачно на који се мисли, који тип и 

карактеристике. 

 

5. Одговор Комисије: 

Квалитетнији теписон следећих карактеристика: састав флора 100%PA, маса флора 

720g/m2 (+15%/-10%), укупна дебљина 6,5mm (+15%/-10%), број чворова 

200.430kn/m2 (+10%/-7.5%), електростатичка својства електростатик, звучна 

изолација >= 20Db, класа запаљивости CfI-s1, класа употребе 33, класа луксуза LC 

2. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-3 Рампа са подестом и оградом – потребне су шеме. 

 

6. Одговор Комисије: 

Шеме нису део пројекта. 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-12-3 Да ли се у кухињски елемент уграђују шпорет и фрижидер? Да ли 

је шпорет са равном плочом или са стандардним ринглама? Да ли је бојлер 

нискомонтажни или високомонтажни? Да ли је стојећа батерија или је зидна 

батерија? Од ког је материјала кухињски елемент (бојени медијапан или иверица и 

који дезен)? Да ли се у кухињском елементу предвиђају фиоке, који су делови на 

вратима? Потребан је цртеж/шема. 

 

7. Одговор Комисије: 

Цртежи и шеме кухиње нису део пројекта. Фрижидер је слободностојећи елемент у 

кухињи. Плоча је уградна и има 4 стаклокерамичке грејне зоне. Бојлер је 

нискомонтажни. Батерија је стојећа, фиксирана на радну плочу. Кухиња се израђује 

од белог универа, док се фронтови израђују од медијапана у дезену према избору 

наручиоца. У једном кухињском елементу ширине 60cm предвиђена је једна фиока 

дубине 16cm, сви остали корпуси се израђују са вратима на класично отварање  и 

полицама. 

 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-12-5 Радни ормарићи су вероватно ормарићи са фиокама и точкићима. 

Од којег су материјала? 

 

8. Одговор Комисије: 

Раднички ормарићи су стандардни метални ормарићи за одлагање одеће и опреме. 

 



 

9. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-06-3 – потребан цртеж за радијатор маске, као и дефинисање врсте 

материјала. 

 

9. Одговор Комисије: 

Радијаторске маске се израђују од медијапана дебљине 2cm. Са предње стране 

маске се остављају отвори димензије 45cmx3cm исечени на CNC машини како би 

се омогућила циркулација ваздуха. 

 

 

10. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-06-2 – потребан обилазак и увид у стање постојећих врата, ради давања 

прецизније понуде. Не зна се ниво оштећења постојећих врата.  

 

10. Одговор Комисије: 

Три термина обиласка су већ организована, о чему је јавност била уредно 

обавештена путем Портала јавних набавки и интернет странице Министарства 

правде. 

 

 

11. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-03-1 – потребно је сагледати комплетну фасаду или доставити 

фотографије са лица места. 

 

11. Одговор Комисије: 

Фотографије су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Министарства правде. 

 

 

12. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-08-2 – које је класе ламинат? 

 

12. Одговор Комисије: 

33 класа. 

 

 

13. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-08-3 – да ли се ради о гранитној керамици или обичној? Да ли је 

противклизна, да ли је глазирана? Да ли постоји одређени захтев за тип и врсту 

керамике? 

 

13. Одговор Комисије: 

Употреба класичних глазираних плоча, са сјајном глазуром. Класа I. Отпорност на 

абразију - PEI 5, отпорност на клизање -R10. 

 

 

14. Питање заинтересованог лица: 
У вези са термоизолацијом – камена вуна се не производи са полиетиленском 

фолијом (постоје завршне обраде са стакленим воалом или алуминијумском 

фолијом), а у систему дебелослојног или танкослојног малтера је непотребно. 

Потребно је са пројектантом дефинисати тачно шта је потребно за ову позицију. 



 

14. Одговор Комисије: 

Није јасно на коју тачно позицију се односи питање. Позиције су рађене на основу 

елабората енергетске ефикасности и прорачуна грађевинске физике. С обзиром на 

то да је зграда под заштитом, побољшање се предвиђа са унутрашње стране зида 

каменом вуном и гипс картон плочама, а не системом танкослојног или 

дебелослојног малтера. 

 

 

15. Питање заинтересованог лица: 
Потребан нам је податак коефицијента термичке проводљивости за материјале из 

тачака: А-05-1, А-10-1 до 10-4, из елабората грађевинске физике. 

 

15. Одговор Комисије: 

Коефицијенти термичке проводљивости по позицијама су следећи: 

A-05-1 = 0.04w/mK, A-10-1 = 0.034 w/mK, A-10-2 = 0.034 w/mK, A-10-3 = 0.034 

w/mK, A-10-4 = 0.04w/mK. 

 

 

16. Питање заинтересованог лица: 
Постоји грешка у рачуници у закључаном excel-у: sheet Е-машинске инсталације, 

део Е-04 – Грејна тела и прибор, колоне G и H, редови: 178, 180, 183, 184, 187, 189, 

190, 197, 205. 

 

16. Одговор Комисије: 

Предмер је исправљен у овом делу и објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Министарства правде. 

 

 

17. Питање заинтересованог лица: 
Постоји грешка у рачуници у закључаном excel-у: Рекапитулација Е-Машински 

радови, колона Н. 

 

17. Одговор Комисије: 

Предмер је исправљен у овом делу и објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Министарства правде. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована анђелковић, дипломирани правник. 

 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


