
                                        
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                   Број: 2662-17/16 
                     Датум: 10. децембар 2015. године 
                                     Б е о г р а д 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  
- Извођење радова на уређењу Главне гараже у објекту Министарства спољних 

послова“ редни број  ЈНОП 20/2015-  
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 08. 
децембра 2015. године  у 9:01 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
 

STOLARSKI RADOVI  

08.01. 

1. Која boja eloksiranog AL prof Ma, siva ili bela? 

2. Da li dvokrilna vrata dim. 170 x 260 imaju nadsvetlo, fiksni deo ili se podrazumeva 

da krilo bude visine 260cm? 

3. Koja stakla koristiti, da li je termo staklo i u kom odnosu da li dve četvorke ili koje 
debljine i u kom 

odnosu? 

4. Od kojeg kutijastog profila se radi ram rešetke, a od kog kutijastog profile se rade 
vrata rešetke, da li je visina krila vrata rešetke 260cm. Ili ima gore fiksni deo, 
svakako je skica poželjna zbog gustine postavljenih kutija? 

5. Koja vrsta zatvaranja, zaključavanja se postavlja na vrata rešetke, katanac, brava 

sa cilindrom i kvakom sa obe strane ili već nešto treće? 

6. Koja je završna boja rešetke i definisati broj nanosa osnovne boje? 
 

08.02. 
 
1. Koja boja eloksiranog AL profila, siva ili bela? 
 
2. Koje se staklo ugraduje? 



 
08.03. 
 

1.  Koja boja eloksiranog AL profila, siva ili bela? 
 

2.  Da li dvokrilna vrata dim. 160 x 260 imaju nadsvetlo,fiksni deo Hi se podrazumeva da 
krilo vrata bude visine 260cm? 

3.  Koja stakla koristiti, da li je termo staklo i u kom odnosu, da li dve četvorke ili koje 
debljine i u kom 
odnosu? 
 
 

08.04. 

1. Koje staklo se ugrađuje u 

prozor?  

08.06. 

1. Koja debljina metalnih vrata? 

2. Koja boja metalnih vrata? 

3. Da li vrata treba da budu protivpožarna i ako jesu od kolko minuta? 

OSTALO 

10.01. 

"Nabavka i ugradnja rešetke sa vratima u prostoru za odlaganje automobilskih guma 
prema izboru Naručioca. dim. Cca 110x300cm. Obračun po komadu. 

l.Da li se ovde misli samo na izradu rešetke I vrata u njoj ili dodatna izrada vrata I od kog 
materijala? 

2. Od kojeg kutijastog profila se radi ram rešetke, a od kog kutijastog profila se rade vrata 
rešetke, da li je visina krila vrata rešetke 300cm. Ili ima gore fiksni deo, svakako je skica 
poželjna zbog gustine postavljenih kutija? 

3. Koja vrsta zatvaranja, zaključavanja se postavlja na vrata rešetke, katanac, brava sa 
cilindrom i kvakom sa obe strane ili već nešto treće? 

4. Koja je završna boja rešetke i definisati broj nanosa osnovne boje? 
 

1. Одговор Комисије: 
 

 
Столарски радови: 
08.01.  
1. Бела боја елоксираног АЛ профила 



2. Двокрилна врата са надсветлом, фиксни део дим. 170x50цм 
3. Термо стакло 4+12+4 
4. Врата решетке кутијастог профила 40x40мм, са рамом кутијастог профила 60x40мм. 
Висина крила решетке је 260цм, без фиксног дела.  
5. Брава са цилиндром и кваком са обе стране 
6. Бела боја решетке, три наноса основне боје 
 
08.02.  
1. Бела боја елоксираног АЛ профила 
2. Термо стакло 4+12+4 
 
08.03. 
1. Бела боја елоксираног АЛ профила 
2. Двокрилна врата са надсветлом, фиксни део дим. 160x50цм 
3. Термо стакло 4+12+4 
 
08.04. 
1. Термо стакло 4+12+4 
 
08.06. 
1. Метална врата дебљине 7цм 
2. Боја металних врата сива 
3. не 
 
10.01. 
 
Техничка грешка, позиција треба да гласи: 
Набавка и уградња решетке за одлагање аутомобилских гума дим. Цца. 110x300цм. 
Решетку израдити од кутијастог профила 40x40мм, у сивој боји са 3 наноса основне 
боје.   
 
Наручилац ће у складу са појашњењем  у делу 10.01. изменити конкурсну 
документацију за наведену позицију. 
 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


