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Потенцијални понуђач  је  дана 19. фебруара 2019. године упутио Захтев за   

додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка 

број 05/2019. 

Наручилац  на постављено питање, даје следећи одговор:  

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

Поштовани, 
интересује ме у ком облику имате постојећу пројектно- техничку документацију чије 
су измене предмет јавне набавке за услуге израде пројектнo-техничке 
документације за реконструкцију и адаптацију Основне школе „Алекса Шантић“ у 
Гајдобри?  Такође, интересују ме површине постојећих објеката. 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

        Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj opštine Bačka Palanka, Odeljenje za privredu Opštinske 
uprave Opštine Bačka Palanka zaprimila je sledeću projektno-tehničku dokumentaciju: 

  Idejni projekat za rekonstrukciju objekta Osnovne škole “Aleksa Šantić” Gajdobra-
Nova Gajdobra u ulici Nevesinjska 2, Gajdobra na k.p. 1174, K.O. Gajdobra (IDP), sa 
pripadajućim delovima: 

1.       Glavna sveska- 0, 
2.       Projekat arhitekture - 1, 
3.       Projekat konstrukcije - 2, 
4.       Projekat hidrotehničkih instalacija – vodovod i kanalizacija- 3.1, 
5.       Projekat hidrotehničkih instalacija- hidrantska mreža – 3.2, 
6.       Projekat elektroenergetskih instalacija - 4, 
7.       Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija -5.1, 
8.       Projekat sistema za automatsku detekciju i dojavu požara – 5.2, 
9.       Projekat mašinskih instalacija – 6, 
10.   Elaborat energetske efikasnosti – E1, 
11.   Elaborat zaštite od požara – E2,  
12.   Geomehanički elaborat –E3; 

  

http://www.backapalanka.rs/


Gore navedena dokumentacija je ovom organu dostavljena u elektronskom obliku 
(na CD-u). 
NAPOMENA: navedena dokumentacija je dostupna i u zakonom propisanom obliku u 
Centralnoj evidenciji objedinjene procedure u okviru Centralnog informacionog 
sistema nadležnog organa jedinice lokalne smouprave; 
  

  Projekat za izvođenje za rekonstrukciju objekta Osnovne škole “Aleksa Šantić” 
Gajdobra-Nova Gajdobra u ulici Nevesinjska 2, Gajdobra na k.p. 1174, K.O. Gajdobra 
(PZI), sa pripadajućim delovima: 

1.       Glavna sveska- 0, 
2.       Projekat arhitekture - 1, 
3.       Projekat konstrukcije - 2, 
4.       Projekat hidrotehničkih instalacija – vodovod i kanalizacija- 3.1, 
5.       Projekat hidrotehničkih instalacija- hidrantska mreža – 3.2, 
6.       Projekat elektroenergetskih instalacija - 4, 
7.       Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija -5.1, 
8.       Projekat sistema za automatsku detekciju i dojavu požara – 5.2, 
9.       Projekat mašinskih instalacija – 6, 
10.   Elaborat energetske efikasnosti – E1, 
11.   Elaborat zaštite od požara – E2,  
12.   Geotehnički elaborat –E3; 

Gore navedena dokumentacija je ovom organu dostavljena u analognom i 
elektronskom obliku (na CD-u). 
  

        Površine objekata: 
  Za postojeći objekat glavne zgrade Osnovna škole “Aleksa Šantić” Gajdobra – Nova 
Gajdobra sa kotlarnicom, izgrađenog na kat.parceli broj 1174, K.O. Gajdobra, uvidom u 
Izvod iz lista nepokretnosti broj: 552 K.O. Gajdobra, broj 952-1/17-353 od dana 
02.02.2017.g., u katastarskom operatu evidentirana je površina od 722 m²; 
Uvidom u izrađenu projektno-tehničku dokumentaciju utvrđene su sledeće površine za 
predmetni glavni objekat glavne osnovnog obrazovanja sa dograđenom kotlarnicom: 

1.       Podrum                253.76 m² (neto)              374.00 m² (bruto) 
2.       Prizemlje             571.19 m² (neto)              730.00 m² (bruto) 
3.       Sprat                     495.28 m² (neto)              636.00 m² (bruto) 
UKUPNO             1320.23 m² (neto)            1740.00 m² (bruto) 
  

  Za dvorišnu zgradu kompleksa osnovna škole ovaj organ ne  poseduje podatak iz 
katastarskog operata. Na osnovu podatka odgovornog lica obrazovne ustanove neto 
površina objekta, koja će biti predmet izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 
cca 330 m²; 
  Ukupna površina katastarske parcele broj 1174, K.O.Gajdobra iznosi 3866.00 m². 

 

 
Комисија за ЈН 

 


