
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 8 

 

ПАРТИЈА 2 - ГРАЂЕВИНСKА СТОЛАРИЈА 

 

Питање број 8: 
Молимо да нам одговорите на питања: 
На основу Вашег одговора на наша питања везана за партиију 2 дали сте одговоре 
који су нелогични. Молимо да разјасните поново: 
Код ставке 6.кажете 4-крилни прозор 123*407, код димензија прозора увек се пише 
ширина*висина, објасните како направити 4 крила на ширини од 123цм? 
То важи и за ставку бр.7-123*228, како направити 3 крила на ширини од 123цм? 
Молимо да још једном погледате све ставке партије бр.2, по нашем мишљењу нисте 
написали како сте одговорили: ширина * висина. 
Сагледајте све ставке јос једном и изнените конкурсну документацију. 
 

 Одговор број 8: 

У конкурсној документацији на страни 41 од 78 

уписано је: 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 2 – Грађевинска столарија 

Ред. 

бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Прозор ПВЦ 1400/1360мм 

двокрилни десни 

ком 1   

2 Прозор ПВЦ 600/700мм 

једнокрилни  леви 

ком 1   

3 Прозор ПВЦ 1800/1380мм 

двокрилни десни 

ком 1   

4 Прозор двокрилни ПВЦ 

80/140 

ком 5   



5 Прозор двокрилни 97/188цм ком 1   

6 Прозор ПВЦ 

четверокрилни123/407цм 3+1 

ком 1   

7 Прозор ПВЦ 

трокрилни123/228цм 2+1 

ком 1   

8 Собна врата бела медијапан 

90/205/25цм 

ком 1   

9 Собна врата бела медијапан 

80/205/15цм 

ком 1   

10 Собна врата бела медиј. са 

стаклом 90/229/25 цм 

ком 2   

11 Собна врата 80/205 медијапан ком 2   

12 Прозор 130/120 ПВЦ 

једнокрилни десни 

ком 1   

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

а треба да пише: 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 2 – Грађевинска столарија 

Ред. 

бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 140/136цм, двокрилни 

десни 

ком 1 
  

2 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 60/70цм, једнокрилни  

леви 

ком 1 
  

3 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 180/138цм, двокрилни 

десни 

ком 1 
  

4 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 80/140цм, двокрилни 

десни 

ком 5 
  



5 

Прозор ПВЦ двокрилни, 

трокоморни профил,  188 

/97цм десни 

ком 1 
  

6 

Прозор ПВЦ трокоморни 

профил, четвoрокрилни 

407/123цм, три крила су 

фиксна, једно се отвара на 

десну страну 

ком 1 
  

7 

Прозор ПВЦ трокоморни 

профил, трокрилни 228/123цм, 

два крила су фиксна,  једно се 

отвара на десну страну 

ком 1 
  

8 

Прозор 130/120цм  ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнокрилни десни 

ком 1 
  

9 
Собна врата бела медијапан 

80/205/15цм десна 
ком 1 

  

10 
Собна врата 80/205/15цм 

медијапан десна 
ком 2 

  

11 
Собна врата бела медијапан 

90/205/25цм десна  
ком 1 

  

12 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210цм/25 

ком 1   

13 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

14 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

15 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

У складу са наведеним извршена је Измена и допуна број 2 и Обавештење о 

продужењу рока број 2. 

 


