
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-22 

Дана: 29.08.2014. године 

        К и к и н д а 

 

   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку добра – пакети грађевинског 

материјала економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица у 

отвореном поступку доставља  

 

Одговоре на захтев за додатним информацијама  
и појашњењима конкурсне документације 

 
   

 

Питања и одговори 

1. Хидраулично везиво за зидање и малтерисање (кг)-да ли се мисли на ''гашени 

креч'' или нешто друго? 

Одговор: То је маса за малтерисање или зидање,беомал,новимал,мултибат... 

 

2. Арматура, ребраста, ФИ 10 (м)-Све врсте арматуре тражите у килограмима, 

осим ове. Да ли је грешка? 

Одговор: Није грешка, у метрима је. 

3. Умиваоник са стубом-која је димензија умиваоника? 

Одговор: 50 

4. УД и ЦД профил (ком)-да ли се мисли на дужине од 3.0 м? 

Одговор: Да 

5. Правило је да када се дају димензије прво пише ширина/висина. Запазили смо 

да није увек тако, на пример: ''Врата улазна 260*160, десна, пвц'' или ''Врата улазна, 



210*100 (ком),пвц''. Такође не зна се када су врата или прозори двокрилни јер све 

ширине преко 120 цм могу бити двокрилне. 

Одговор: Све ширине од 120 цм су двокрилна(и) 

6. Ширина собних врата у три случаја су 15 цм (пакет 14) а код свих осталих нема 

тај податак, али код ових није уписана висина врата. 

Одговор: 80x205,сток 15 

7. Код врата  (пакет  11, 5) не пише дали су пвц или дрвена. 

Одговор: пакет 5 улазна пвц, пакет 11 обична дрвена собна 

8. Да ли уз дрвена собна треба испоручити: первајз, лајсне, кваке...? 

Одговор: Первајз, да. 

9. Да ли је битан изглед дрвених и пвц столарија? 

Одговор: Не 

10. Да ли је битно колико комора има пвц столарија? 

Одговор: пвц 5 коморна,термоизолована 

11. ''Хоризонтални олук од поцинкованог лима (м)''- Која је димензија олука? 

Одговор: стандардни за куће 33цм, дужина 6м 

12. ''Цев, ПВЦ,1/2 (м)''-Која је ово цев? 

Одговор: Окитен црево 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

         Татјана Барбулов 


