
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-17 

Дана: 30.04.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1    Јн 

17/2018 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
 

 

 

 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

1.Свака врста камене вуне која се уграђује и која  постоји на тржишту мора да задовољи  по 

свему Европске норме ЕN 13162:2012+А1:2015 и да одговара начину уградње, чврстоће на 

спој и ослојавање не мање од 15 кPа за камену вуну преко које се наноси завршна обрада. 

Зато смо и дали предлог да густина камене вуне не буде мања од 80 kg/m3.  Такође 

провођивост топлоте је потребно да буде минимално 0041 W/m*K.  У термоизолационим 

фасадним и кровним панелима уграђује се ламелирана минерална вуна густине  100 kg/m3. 

 

2. Сви алуминијумски профили који се уграђују су са прекидним термомостом, 

пластифицирани, а у боји RAL 9006 мат.  

 



3. Боја фасадних термоизолационих панела са спољашње стране је RAL 9007, а са 

унурашње стране је RAL 9002. 

 

4. Фасадни и кровни сендвич панели су префабриковани елементи који се састоје од 

два профилисана челична лима са испуном од ламелиране минералне вуне густине 

100kg/m3 и не састављају се на градилишту. 

 

5. Дебљина панела са испуном од минералне вуне коју је поребно уградити је 240 mm. 

Простор од 10 mm третирати као простор за равњање. 

 

6. Лимови који се користе за производњу сендвич панела су поцинковани и 

пластифицирани лимови са полиестер заштитом 25 микрона. Стандардне дебљине лимова 

панела су за спољашњи лим 0.55mm , а за унутрашњи лим панела 0.5mm. 

 

7. Термоизолација плафона фиксира се арматурном завареном мрежом Q84 fi 4 mm на 

15 cm у оба правца. Мрежа се фиксира за плафон преко бркова уграђених у конструкцију 

преко типлова.  
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