
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
AП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ИНЂИЈА 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 404-2-1-6/2018-II 
Дана: 26.02.2018. године 
Инђија, Цара Душана бр. 1 
 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог лица за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Комисија за јавну 
набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне документације за ЈН ОП бр. 
1/2018, објављене дана 20.02.2018. године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца, како следи: 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
АДАПТАЦИЈА СТАРОГ  КРИЛА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ФАСАДЕ НА 

ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА ДУШАНА БР. 1 
ЈН ОП бр. 1/2018 

 
 
*Питање бр. 1.  
Да ли постоје пројекти или цртежи грејања како би се могле сагледати позиције 
које нису детаљно објашњене? Ако постоје шеме грејања, да ли је могуће 
добити их у електронском облику?   
 
 
Одговор: 
Не постоји комплетна документација пошто се адаптирају  постојеће просторије 
и задржава се постојећи положај грејних тела. 
 
 
 
*Питање бр. 2: 
У предмеру грејање и климатизација, на страни 27/68 позиција А.3 „Измештање 
постојеће озрачне мреже на нову локацију из пројекта“. Колика је дужина 
озрачне мреже?  
 
 
Одговор: 
Дужина озрачне мреже је 60 метара. 
 
 
 
*Питање бр. 3: 
У предмеру грејање и климатизација, на страни 27/68 позиција А. 4 „Испорука и 
монтажа чланкастих радијатора израђених од челичног лима, у комплету за 



монтажу пакета на зидове. Величина попречног пресека чланка износи 50 x 10 
mm. Температура воде 75/60 °C. Величине и техничке карактеристике: висина 
радијатора: 700 mm; одавање топлоте: 41 W/cl“. Није добро дефинисан 
радијатор (не постоји такав радијатор), молимо Вас да дате правилну 
дефиницију како бисмо могли припремити исправну понуду. 
 
 
Одговор: 
Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације у делу 
Предмер радова, Предмер грејање и климатизација, страна 27/68, позиција А. 4 
и објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

 
 
4. Рок за подношење понуда за ЈН ОП бр. 1/2018 остаје непромењен: 
23.03.2018. године до 10 часова. 
 
 
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  www.ujn.gov.rs/portal   
- на интернет страници Наручиоца  www.indjija.net 

http://www.indjija.net/

