
                    Република Србија 
        Аутономна Покрајина Војводина 
                         Град Сомбор 
          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                  Број:  404-114/2017-VIII       
                  Дана: 19.07.2017.. године 
                  С о м б о р  
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
                                                            

       Набавка радова на санацији Музеја „Батинске битке“ 
                                                          број 404-114/2017-VIII 

                                  
                               Питање: 
 
                     1. На страни 8/29 поправка витража- 8 комада- увидом у објекат смо 
увидели да витражи које захтевате нису у логичној вези са захтеваним односно 
потребна је комплетна израда од укупно 6 комада, а не поправка витражааа јер од 
постојећих витража не постоји ни 10% отвора, а како понуђаче не би доводили 
удодатне трошкове и како би могли да понудимо одговарајућу цену молимо вас да 
измените ову позицију тако што ће те ставити израда витража и објавити пројекат и 
шеме столарије. Такође на истој страни где захтеватае израду и монтажу изопан 
стакла у метални рама, застакљивање равним прозорским стаклом , израда и 
уградања стаклених крила д=1цм са уградњом потребног оковааа, нигде није 
достављен пројекат и шеме столарије, а које су нам суштинске важности ради 
израде понуде. 
                     2.   страна 7/29- израда и монтажа једнокрилних дупло шперованих  
врата са потребним оковом и поправка клатних на санитарном чвору, такође су 
нам потребни пројекат и шеме столарије како би могли да понудимо одговарајућу 
позицију, обзиром да у предмеру нема никаквих димензија врата.     
                    3. страна 5/29- израда конструкције куполе у свему према пројекту. 
купола се застакљује стааклом дебљине 1 цм. Такође, потребно је да објавите 
пројекат и шеме ради изградае одговарајуће понуде. 
                     4. страна 6/29 –израда и рамова изопан стакла светларника на 
кровним равнима од нормал профила . Потребно је објавити пројекат и шеме 
браварије јер је наручилац изоставио да објави димензије отвора.                        
                      5. страна 2/29-демонтажа витража са складиштењем за поновну 
употребу, димензија 370* 60. Позицијааааааааааа није у логичној вези са стањем 
које смо затекли увидом у локацију јер витражи ових димензијааа не постоје у 
објекту музеј Батинске битке.                  
                                                
                                      Одговор: 
      Поновним увидом  у пројекат утврђено је да истим нису обрађени детаљи за 
столарске и браварске радове, куполу и витражe.. Све детеље потребне  за давање 
понуде утврдити приликом обисаска предметног објектза, 
                      
 
                     Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
                     Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs 


