
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на уређењу 

дела дворишта Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 

1.3.7- оп/17, са следећим питањима: 

 

 

„Molimo Vas da nam date bliže informacije i pojašnjenja, u okviru 5) OPIS PREDMETA 

JAVNE NABAVKE I STRUKTURA CENE: PREDMER I PREDRAČUN RADOVA, na 

stranama 24/45, 25/45, 26/45, 27/45 i 28/45 predmetne Konkursne dokumentacije, jer bez njih 

nemamo pravi uvid u stanje na objektu, bez koga ne možemo formirati adekvatnu ponudu i to 

sledeće: 

-  za poz. A.1. koje su dimenzije objekta i od kog materijala je sagrađen? 

-  za poz. A.4. koja je visina potpornog zida? 

-  za poz. B.9. koja je dimenzija betonskih jastučića? 

-  za poz. B.10. koja je dimenzija temelja za potporni zid i da li se armira i sa kojom 

armaturom? 

-  za poz. B.11. koja je dimenzija temelja za čelične noseće stubove nadstrešnice, da li se 

armira i sa kojom armaturom? 

-  za poz. B.13. koja je dimenzija potpornog zida od betonskog bloka, kao i koja je dimenzija 

serklaža? 

-  za poz. B.14. pojasnite nam detaljnije ovu poziciju, jer je totalno nejasna, dostavite nam 

crtež ako imate i da li je potrebna armatura i koja? 

-  za poz. B.15. isto je potpuno nejasna kao i prethodna poz. B.14. i ako je moguće da nam 

dostavite crtež i detaljno pojasnite poziciju i da li je potrebna armatura i koja? 

-  za poz. G.18. koje su razvijene širine opšivke i od kog su materijala? 

-  za poz. D.22. koje su dimenzije krova na koji se postavljaju sendvič paneli i koliko ima 

opšivki oko istog? 

-  za poz. Đ.23. koja vrsta behaton ploča se postavlja i da li su predviđeni ivičnjaci oko istih i 

koliko?“ 

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре: 

 

Поз А.1 - димензије објекта ( гараже ) су 4.80 x 2.80cm. Гаража је метална/монтажна  

на ослонцима од цигле висине 30cm. 

Поз А.4 - димензије старог потпорног зида су 15 x 30cm. Дужина 10м. 

Поз Б.9 - укинута 

Поз Б.10 – укинута  

Поз Б.11 – укинута 

Поз Б.13 – укинута 

Поз Б.14 – укинута 

Поз Б.15 – укинута 

Поз Г. 18 – развијена ширина лимене опшивке је 250mm. 

Поз Д. 22 - димензије крова на који се постављају сендвич панели 7.20x5.20m.  

Дужина опшивке 13m. 

Поз Ђ.23 - бехатон плоча дебљине 6 cm, димензија 10x20 cm. (класична Вибро 

пресована плоча, сива боја). 45m ивич 

 

 

 



 

 

Ови одговори чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.7-

оп/17. 

                                                                                                  

                                                                                   К О М И С И Ј А  ЗА  

                                                                      ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  1.3.7-оп/17 

 

 

 

 


