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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈН – 09/2019, НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО 

– ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ПРОСТОРУ ЗГРАДЕ МАТЕМАТИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА У УЛИЦИ СВЕТОГ НИКОЛЕ 39 

Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним 

информацијама 

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања, с тога, достављамо одговоре: 

Питање: У Партији 1, на страни 34. у позицији 1. нисте написали да ли су врата са 

термо прекидом или не. У којој су боји врата? Нисте приложили шему столарије. У 

опису радова се наводи ''Израда алуминијумских врата према шеми столарије, 

димензија 200x220цм, са механизмом за аутоматско затварање врата.Обрачун по ком.'' 

Одговор: Врата су са термо прекидом. Врата су беле боје. Врата су висине 220 цм, а два 

крила врата која се отварају су ширине 2 x 95 цм. Врата имају шарке и једну кваку. 

Механизам за аутоматско затварање врата се налази у горњем делу на једним вратима. 

 

Питање: У Партији 1, на страни 34. у позицији 4. нисте дали димензију плоче која 

треба да се поправи. 

Одговор: Димензија плоче је 30 x 30 цм дебљине 2 цм. 

 

Питање: У Партији 1, на страни 35. у позицији 5. нисте дали објашњење од ког 

материјала су панои и која им је димензија. 

Одговор: Дрвени панои су димензија 180x240 цм. 

 

Питање: У Партији 1, на страни 35. у позицији 7. нисте дали ширину и дужину 

дилетације. 

Одговор: Ширина дилатације 2 цм, висина 320 цм. 

 

Питање: У Партији 1, на страни 35. у позицији 8. нисте дефинисали од ког материјала 

се прави преграда. 

Одговор: Преграда се прави од гипсаних плоча дебљине 12 мм на поцинкованој 

подконструкцији. 
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Питање: У Партији 2, на страни 37. у позицији 1. нисте дефинисали дужину мреже 

која се санира. 

Одговор: При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог. 

 

Питање: У Партији 2, на страни 37. у позицији 2. нисте дефинисали колико комада 

лавабоа, клозетских шоља и батерија се репарира и санира. 

Одговор: При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог - опис радова 

са спецификацијом. 

 

Питање: У Партији 3, на страни 38. у позицији 1. да ли је у питању кречење (гашеним 

кречом) или је обрада полудисперзијом или дисперзијом? 

Одговор: Обрада полудисперзијом. 

 

Питање: У Партији 3, на страни 38. у позицији 2. нисте дали димензије ребара који се 

фарбају. 

Одговор: При обиласку локације, снимити на лицу места радијаторе. 

 

Питање: У Партији 5, на страни 41. у позицији 2. нисте дали спецификацију опреме. 

Одговор: При обиласку локације, снимити на лицу места и дати предлог са идејном 

скицом и техничким описом. 

 

 

 

 


