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Предмет: Одговор на питање са изменом конкурсне документације  у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: столарски материјал, ЈН број 156/19 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо одговоре на питања  и измену конкурсне документације у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: столарски 
материјал , ЈН број 156/19 
 
ПИТАЊЕ 1: Молим вас појашњење, тј додатне информације за следеће позиције образца техничке 
спецификације: 

1. ПОЗИЦИЈА 144 – “Шарка за алуминијумска врата” 
Постоје више врста шарки за АЛ врата. Наведите тип шарке коју тражите 
2. ПОЗИЦИЈА 146 – “Брава за алуминијумска врата 30/45” 
Не постоји димензија 30/45 браве за АЛ врата. Наведите тачну димензију браве за Ал врата коју 
тражите 
3. ПОЗИЦИЈА 183 – “Ногице за намештај АЛУ прохром 80цм дужине 10-50цм” 
Молимо да се изјасните и наведете тачне дужине ногица које тражите. 
4. ПОЗИЦИЈА 184 – “Ногице за намештај АЛУ прохром 100цм дужине 10-50цм” 
Молимо да се изјасните и наведете тачне дужине ногица које тражите 
5. ПОЗИЦИЈА 211 – „Бочни затварач за дрвени прозор " Бане Секулић "са прихватницима и 
кваком” 
Бочни затварач за дрвени прозор има 24 поз. Молимо да прецизирате шта вам је тачно потребно, 
Наведите шифре из спецификације у прилогу. 
6. ПОЗИЦИЈА 235 – “Силиконски кит разни” 
Наведите децидирано врсту и количину силиконског кита који тражите. 
7. ПОЗИЦИЈЕ 239-242 – “Судопере” 
Наведите димензије судопере: дужина x ширина, да ли је насадна или усадна, да ли је са или без 
оцеђивача, да ли је са или без 
рупе за батерију. 
8. ПОЗИЦИЈЕ 247-249 – “Резана кровна грађа” 
Резана кровна грађа наведених димензија може бити максималне дужине 4-5м. Молима за исправку. 
9. ПОЗИЦИЈА 277 – “Спајање исечених и кантованих плоча” 
Није јасан опис позиције. Молим вас за појашњење позиције.  
ОДГОВОР 1:  Сходно питању потенцијалног понуђача, Наручилац остаје при задатим условима 
захтеване предметном конкурсном документацијом. 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ              
 

 
 


