
 

 
 

     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНA К И К И Н Д А 
Комисија за јавну набавку 
Број: V-404-1/2015-64 
Дана: 08.10.2015. 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 добра – пакети грађевинског 
материјала за  избеглице и повратнике на основу реадмисије доставља  
 
 

Одговор на захтев за додатним информацијама  
и појашњењима конкурсне документације 

 
 
Питање број 1. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се туш кабина, П-90, плитка  кадица. 

Молим Вас да нам појасните које тачно димензије треба ду буде кадица-кабина? Који 

материјал треба да буде кабина стакло или пластика? 

Одговор: 

Димензије туш кабине су 90x90цм. Свеједно је од ког материјала буде кабина. 

 

Питање број 2. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Етажер 55 *61,7*12. 

Да ли се тражи етажер са огледалом? 

Одговор: 

Етажер без огледала. 

 

Питање број 3. 

 У пакетíма грађевинског материјала тражи се Лавабо 50. 

3а ли се траер лавабо са ногом или без? 

Одговор: 

Свеједно је да ли лавабо има ногу или не.  



Питање број 4. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се једноручна батерија за каду-зидна. 

Да ли се тражи комплет са цревом и тушем или без? 

Одговор: 

Тражи се једноручна батерија за каду, зидна, са цревом и тушем. 

 

Питање број  5. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Лепак за плочице унутрашњи, 25кг-пак., 

потрошња 8-10м2 

Молимо Вас да нам појасните шта значи потрошња 8-10м2 код назива артикла? 

Одговор: 

У питању је грешка у куцању. 8-10м2 односи се на потрошњу материјала по 

квадратном метру, мисли се на килограм. Значи 8-10 кг/м2 

 

Питање број 6. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Сикабоом 750мл-пур пена. 

Да ли је могуће испоручити пур пену другог произвођача-еквивалент  осим Сике? 

Одговор: 

Свакако је могуће испоручити пур пену неког другог произвођача. Нужно је да је пур 

пена од 750 милилитара у питању. 

 

Питање број 7. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се подна плочица 33 *33, трећа класа, 

светла нијанса. 

та ли је могуће испоручити подне плочице треће класе 33•33 тамније нијансе? 

Одговор: 

Није могуће испоручити плочице тамније нијансе. 

 

 



Питање број 8. 

У табели 1. понавља се роба лепак  за лепљење стиропора 25кг паковање у истој 

количини 45ком под редним бројем 18. и 22. 

Да ли је у питању грешка или је ово стварна потреба корисника два пута по 45ком 

лепка за стиропор? 

Уколико је грешка молим Вас да исправите табелу 1. 

Одговор: 

Није грешка 

 

Питање  број 9. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Олук 333. 

Молим Вас да нам појасните о ком олуку се ради, јер олук са ознаком 333 не постоји? 

Да ли сте мислили на хоризонтални олук и које дужине? 

Одговор: 

У питању је хоризонтални олук. Количина је задата у табели у метрима. 

 

Питање број 10. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се шљунак 1м3-1. 8Т. 

МолимоВас да нам појасните о ком шљунку је реч, природном или мокро 

сепарисаном? 

Одговор: 

У питању је природни шљунак. 

 

Питање број 11. 

У пакетима грађевинског материјала Табела 2 ставка 2. тражи се арматура ребраста 

фи 12 ,(ком-кг) у количини 200кг.  МолимоВас да нам појасните ако је једна шипка 

тежине 11кг, а тражена количина 200кг колико је потребно испоручити шипки?  

18 шипки — 198кг 

19 шипки — 209кг 

 



Одговор: 

Тражена количина је 200 килограма. 

 

Питање број 12. 

У пакетима грађевинског материјала трахи се Цемент 42.5H џак-50кг 1палета 

1500кг. 

По овим ознакама Цемент је производача са Косова, из ког разлога је потребна ова 

врста цемента марке 42.5H када се зна да је то у питању брзовезујући цемент који се 

користи за специјалне намене. 

Да ли је могуће испоручити цемент са ознаком 32.5 домаћег произвођача који се и 

највише користи? 

Одговор: Цемент који се тражи је 42.5.  

Питање број 13. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се летва 4М. 

Молимо да нам појасните које димензије задовољавају потребе корисника летва 5цм 

x 3цмx 4М иии је могуће испоручити и летву 5цм х 2.5цм х 4М? 

Одговор: 

Летва која се тражи је летва 5x3цм x 4м 

 

Питање број 14. 

У пакетима грађевинског материјала траже се ферт  гредице  разних димензија,  мере 

које су дате у табелама  односе се на крајњу  меру гредица или на меру од опеке до 

опеке? 

Одговор: 

Мере се односе на крајњу меру гредице. 

 

Питање број 15. 

У пакетима грађевинског материјала трахи се Ферт испуна 14 произвођача Фит 

Бечеј, да ли је могуће испоручити испуну другог произвођача истих карактеристика-

еквивалент? 

 



Одговор: 

Свакако да је могуће испоручити производ другог произвођача али истих 

карактеристика. 

 

Питање број 16. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се песак. 

Молимо Вас да нам појасните који песак је потребан корисницима Дунавски-плави 

или је могуће испоручити и Мајдански-жути  песак? 

Одговор: 

Свеједно. 

 

Питање број 17. 

У пакетима грађевинског материјала траже се сигурносна врата разних димензија, 

молим Вас да нам појасните од ког материјала треба да буду сигурносна врата? 

Одговор: 

Сигурносна врата морају бити од челичног лима. 

 

Питање број 18. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Пластер 1пак-25кг, молимо Вас да нам 

појасните о којем материјалу се ради и за коју намену? 

Одговор: 

Пластер – гипс 

 

Питање број 19. 

У табели 7 под редним бројем7. сте тражили лепак за стиропор за рабицирање 25кг у 

количини од 35ком., а по редним бројем 8. такође лепак за стиропор 25кг од 35 ком.. 

Да ли је у питању грешка, или су то стварне потребе корисника? 

Одговор: 

Није грешка. 

 



Питање број 20. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Даска разне ширине до 24мм од 4м по 
јединица мере м3. 
Молим Вас да на појасните назив тражене робе – Даске, јер код Вас стоји да је 
потребно испоручити Даску разне ширине ДО 24мм ОД 4м што у пракси значи да је 
могуће испоручити дску и 15мм а дужине 4м! 
Да ли сте мислили на ДАСКУ ОД 24мм дебљине дужине ДО 4М? Ознака за даску 24мм 
јесте 1'' (један цол). 
Молимо Вас да називе ускладите са робом која је стварна потреба корисника, и 
исправите табеле са спецификацијом материјала.  
Да ли је могуће испоручити траженудаску од 3 Метра? 
 
Одговор: 

У питању је техничка грешка – тражени производ је даска од 24мм (1 цол) дужине 4м 

 

Питање број 21. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се Резана грађа разних димензија као и 
штафла 5x8 од 4метра и код сваке на крају стоји ШЕРВУД. 
Молим Ва да нам појасните пта значи у називу робе ШЕРВУД? 
Од које врсте дрвета је потребно испоручии резану грађу, летву и штафлу? 
 

Одговор: 

У питању је резана грађа – окрајчена чамовина (јела, смрека, бели бор) 

Исто важи за летву и штафлу. 

 

Питање број 22. 

У пакетима грађевинског материјала тражи се бојлер 80Литара. 
Молимо Вас да нам појасните да ли је потребно Бојлер о 80 Литара испоручити са 
сигурносним вентилом или без? 
 

Одговор: 

Бојлер 80 литара са сигурносним вентилом. 

 

 

 



Питање број 23. 

У пакетима грађевинског материјала Табела 9 ставка 18. се траже Сигурносна врата 
барон 205x90x5 – лева. 
Молимо Вас да нам појасните шта значи барон и који је то тип врата потребно 
испоручити? 
 

Одговор: 

У питању је грешка у куцању – браон уместо барон. 

 

Питање број 24. 

Да ли робу према спецификацији – табелама корисника изабрани понуђач дужан да 
превезе до адресе која је дата, или је потребно робу превести и истоварити? 
Ово питање се поставља јер у конкусној документаији стоји само рок испоруке 15 
дана, и не спомиње се иствар једино у уговору стоји превоз и истовар као обавеза 
изабраног понуђача па Вас молимо да нам потврдите које су стварне обавезе 
изабраног понуђача. 
 

Одговор: 

Робу треба испоручити на адресу и истоварити. Изабрани добављач ће по 

потписивању уговора добити контакт телефоне и тачне адресе корисника. 

 

Питање број 25. 

Због врло нејасних димензија и врсте столарије поставља се питање да ли се 
изабрани понуђач може ослонити на дате диензије и врсте столарије и табеле 
спецификације материјала и испоручи по истим? Или је потребно пре испоруке 
проверити димензије – мере столарје како не би дошло до несугласица и проблема? 
На чији терет пада уградња столарије, корисника или изабраног понуђача? 
 

Одговор: 

Понуђач се може ослонити на дате димензије и врсту столарије по табели 

спецификације, али се препоручује а са крајњим корисником потврди дату 

димензију.  Уградња столарије пада на терет корисника. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
         Дуња Вујчић с.р. 


