
1/2 
  

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за за јавну набавку мале вредности добара број 404-1/99Д-2019-28 - 

nабавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног 

објекта, обликована у четири партије и то:  

I  партија: грађевински материјал; 

II партија: грађевинска столарија; 

III партија: материјал за подове и фасаду; 

IV партија: кровна опрема, санитарије и електро материјал, 
 
одговара на питањa заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 
    

Питањa и одговори број 1-7 
 

ПАРТИЈА 3-МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДОВЕ И ФАСАДУ 

Питање број 1: 

*Ставка 5. Типли за стиропор 1цм-клин.  

Типли од 1цм не постоје. Да ли је стампарска греска?   

Одговор број 1: 

Типлови за стиропор 11 цм-клин. 

 

 

Питање број 2: 

*Ставка 7, ОСБ плоча 15мм 122/244 9мм.   

 Да ли је потребо 9мм или 15мм? 

Одговор број  2: 

ОСБ плоча 15мм. 

 

 

ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСKИ МАТЕРИЈАЛ: 

Питање број 3: 

Ставке 10 и 11 написали сте јединицу мере комад само напишите колики је 

комад у питању ? 

Одговор број  3: 

Дужине носача су:  

3,40м  комада 20 

3,90м  комада 20 

4,90м  комада 20 
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Питање број 4: 

Шта значи гитер блок 3? 

Одговор број  4: 

1. Гитер блок 3 је преградни блок, димензија 12цм* 19цм*25цм 

 

ПАРТИЈА 2 - ГРАЂЕВИНСKА СТОЛАРИЈА 

Питање број 5: 

Kод пвц столарије наведите шта је висина а шта ширина прозора? 

Одговор број  5: 

Kод димензија прозора увек се пише ширина * висина. 

 

 

Питање број 6: 

Шта значи код ставке бр.6: 3+1,  а код ставке 7: 2+1 ? 

Одговор број  6: 

Kод позиције бр.6:  четворокрилни прозор 3+1, три прозорска крила се 

отварају, а једно је фиксно;  

Код позиције 7: трокрилни прозор 2+1, два крила се отварају, једно крило је 

фиксно. 

 

ПАРТИЈА 4 - KРОВНА ОПРЕМА, САНИТАРИЈЕ И ЕЛЕКТРО 

МАТЕРИЈАЛ 

Питање број 7: 

У КД за ЈНМВ 404-1/99Д-2019-28 на страин 71 техничка спецификација 

добара, партија 4 редни број 1 није упсан опис радова И количина. Па се не 

може да да комплетна понуда.Молимо вас за појашњење, измену КД сходно 

одредбама 63ЗЈН продужење рока за достављање понуда. 

Одговор број  7: 

Позиција број 1 није дата у спецификацији и не постоји, прва позиција за коју 

понуђачи дају цену је позиција број 2.  

 

 

 

 


