
 
Република Србија 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 

СОМБОРУ 

Број: А 154/14 

Датум: 14. 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 13. 

јула 2015. године у 14.38 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-03-10 Стаклене портале на улазним вратима са дворишне стране 

потребно је заменити новим термоизолационим стаклом. Окове прегледати и 

оштећене делове заменити ... ком. 8.  

Код овог описа позиције остаје нејасно шта се мења, да ли се портал замењује 

новим или се мења само стакло и окови, како их уградити у трошне елементе 

портала? 

 

1. Одговор Комисије: 

Портали се у целости замењују. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-04-5 Пробијање зидова испод степеништа за простор особља 

обезбеђења, утовар шута и одвоз на депонију ... паушал 1.  

Која је димензија отвора и дебљина зидова који се пробијају? 

 

2. Одговор Комисије: 

Пробијање зида у ширини 1,2m и висини 2,10m. Дебљина зида је 38cm. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-07-5 Шаловање, армирање, бетонирање степенишних кракова за 

подрум, спрат и таван са свим учвршћивањем за постојећу конструкцију ... m3 

12,50.  



Које су димензије степеника, ширина крака, једнокрако или двокрако степениште, 

колика је површина оплате и тежина арматуре по m3 бетона? 

 

3. Одговор Комисије: 

Димензије степеника су 26cm/18cm, ширина крака је 100cm. Двокрако. 1,35m2 /m3 

оплате, 66kg/m3 арматуре. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-10-1 Постављање термоизолације – камене вуне у дебљини од 8cm на 

подове приземља са PVC фолијом ... m2 605,00.  

Које је грамаже камена вуна? 

 

4. Одговор Комисије: 

Употребљава се тврда камена вуна. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-1 Израда и монтажа простора за портире и инфо пулт у улазном 

простору са ветробранским вратима за улаз и излаз. простор портирнице се ради од 

елоксиране алуминијумске браварије у свему према пројекту ... ком. 1.  

Који су габарити портирнице и инфо пулта, висина просторија, које димензије 

профила, димензије ветробранских врата, да ли су застакљена, који тип стакла, 

висина парапета, димензије и облик пулта? 

 

5. Одговор Комисије: 

Габарит је 3m x 2m. Висина 3m. Парапет је 60cm. Пулт је стандардног дизајна. 

Ветробранска врата су стаклена са аутоматским отварањем (100cm x 200cm). 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-2 Набавка и монтажа текстилног пода са прохромским 

учвршћењима на улазним и главним степеницама за спрат ... ком. 1.  

Да ли се текстилни под сем на степеницама налази и на подестима приземља и 

спрата? 

 

6. Одговор Комисије: 

Текстилни под се налази на сва три степенишна крака, као и на подесту. 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-11-3 Израда улазне рампе са подестом и оградом од браварије 

елоксираног алуминијума у свему према нацрту са облогом од гуме ... ком. 1.  

Која је димензија рампе, који су браварски профили заступљени, која тежина, какав 

је облик ограде, од каквих профила, колика је горња површина која се облаже 

гумом, дебљина и тип гуме? 

 

7. Одговор Комисије: 

Димензија рампе је 360cm x 160cm + подест 250cm x 160cm. Заступљени су 

кутијасти профили. Површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Рукохвати су пречника 4cm, обликовани на начин да се могу обухватити дланом. 

Рампа је опремљена са две стране двовисинским рукохватима (70cm, односно 



90cm). Рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу најмање 30cm испред 

почетка и иза завршетка рампе. 

 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-12-4 Постављање керамике са фуговањем на противпожарном 

степеништу за подрум и спрат таван. Керамика I класе. У цену урачунати и 

постављање угаоних и прелазних лајсни ... m2 68,00.  

Пошто нису дате димензије степеника, ни ширина степенишног крака, молимо за 

информацију колика је дужина угаоних и прелазних лајсни на тој површини 

керамике? 

 

8. Одговор Комисије: 

Дужина противклизне лајсне је 1m. 

 

 

9. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-13-1 Рушење постојеће ограде са одвозом на депонију ... паушално.  

Да ли је кубатура зида ограде која се руши збир кубика бетона код темеља у 

позицији А-13-2 и кубика зидања зида ограде у позицији А-13-3? 

 

9. Одговор Комисије: 

Не, део темеља је бетон, обухвата и ригол уз темељ са дворишне стране за одвод 

воде. 

 

 

10. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-13-2 Бетонирање темеља ограде (МБ-20) са оплатом и арматуром ... m3 

24,00.  

Колико је m2 оплате и kg арматуре по m3 бетона? 

 

10. Одговор Комисије: 

2,87m2/m3 оплате, 12,5kg/m3 арматуре. 

 

 

11. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-13-3 Зидање ограде од пуне опеке са ојачањима стубова 25x25cm и 

зидом d=2cm, висине 2m ... m3 74,00.  

Да ли је дебљина зида 12cm и на ком су размаку стубови 25x25cm? 

 

11. Одговор Комисије: 

Дебљина зида је 12cm. Размак стубова је 2,5m. 

 

 

12. Питање заинтересованог лица: 
Позиција А-13-7 Израда портирнице поред улазне капије од елоксираних 

алуминијумских профила – типа контејнер. У цену урачунати и унутрашње 

опремање идте – сто и столица.  

Који су елоксирани профили предвиђени, дебљина лима и термоизолације, да ли је 

застакљен са све четири стране, који тип стакла и дебљина, висина парапета, која 

врста пода? 

 



12. Одговор Комисије: 

Дебљина зида је 15cm. Портирница је застакљена са три стране термоизолационим 

стаклом. Профил и лим стандардни за ту врсту намене. Парапет је 70cm. 

 

 

13. Питање заинтересованог лица: 

Позиција А-13-8 Бетонирање дворишта бетоном МБ-20 d=10cm са армирањем Q-84 

и падовима ка сливнику и ивичњацима за паркинг ... m2 21.260,00. 

Која је дужина ивичњака за паркинг, да ли двориште има 2ha површине? 

 

13. Одговор Комисије: 

Према предвиђеном броју паркинг места укупна дужина ивичњака износи 60m, 

површина дата. 

 

 

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 


