
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-38/2016 

Датум: 08.12.2016. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку радова на енергетској санацији  

                     Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016. 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., је дана 06.12.2016. 

године примила захтев потенцијалнoг понуђача за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку, те у складу са чланом 

63. став 2. Закона о јавним набавкама, одговара на примљени захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације: 

 

Питање бр. 1.: 

У предмеру радова, позиција  VI/4 изолатерски радови стоји следећи опис позиције: "Набавка и 

постављање пода од OSB плоча дебљине 9 mm у таванском простору изнад термо изолације.“ 

Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине. Плоче спојити на додир.“ 
 

Молимо Вас да нам одговорите да ли се постављају OSB плоче или јелове даске? 

Одговор:  

Прегледом Предмера радова, позиције  VI/4 изолатерски радови, Комисија наручиоца  констатује да 

је у опису  наведене позиције VI/4 Изолатерски радови, начињена грешка, односно опис „Поставити 

суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине,“ треба брисати, тако да након исправке, 

наведена позиција VI/4 Изолатерски радови, гласи: 

 

„Набавка и постављање пода од OSB плоча дебљине 9 mm у таванском простору изнад термо 

изолације. Плоче спојити на додир.“ 
 

 

Питање бр. 2.: 

У предмеру радова, изолатерски радови, позиција број  VI/1, да ли се на делу фасаде где се ради 

изолација изводе и радови глетовања и бојење фасаде? Према позицији број  III/1 зидарски радови, 

изводи се малтерисање зидова површине 415 m2, а према позицији број X/1 молерско-фасадерски 

радови изводи се бојење и глетовање фасаде такође у површини од 415 m2, према томе нејасноћа је 

да ли се ради глетовање и бојење фасаде и на површини од 380 m2 на којој се ради  термоизолација? 

 

Одговор:  

У вези постављеног питања, Комисија наручиоца  констатује да је: 

Неслагање око површина које се малтеришу, термоизолују и глетују, долази због следећег: 

- Забати на крову се малтеришу, глетују и боје, али су без постављања термоизолације, 

- Све остале површине се малтеришу, поставља се термоизолација, након чега иде глетовање и 

бојење, 

 

 



 

 

односно, глетовање и бојење фасаде се ради на укупној површини од 415 m2, и то: на површини 

од 380 m2 на којој се ради  и термоизолација, и на забатима површине 35 m2, на којима није 

предвиђено постављању термоизолације. 

 

С обзиром на наведено у одговору на питање под ред. бр. 1.,  Комисија наручиоца ће извршити 

измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на енергетској санацији Ватрогасног дома 

у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016, осам или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда (након траженог појашњења), те наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. 

Закона о  јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 12.12.2016.  НА  15.12.2016. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 12.12.2016.  НА  15.12.2016. године у 12,00  

  часова; 

 

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације извршена осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда (након траженог појашњења). 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће у року од три дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за предметну јавну набавку, и одмах након измена конкурсне документације, 

Измењену Конкурсну документацију поставити на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

                        Председник Комисије: 

      _______________________ 

                  Драган Раушки 

                                                                   

 

 


