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Економско трговинска школа Кула 

Деловодни број: 6-611-19 

Датум: 11.01.2017. године 
         
 

Предмет:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за ЈН бр. 2/2016                      

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2016, Набавка радова – 

Завршетак радова на новом крилу школске зграде, објављене на Порталу јавних набавки и 

интерент страници наручиоца 16.12.2016. године, у вези Захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованог лица који 

смо примили путем електронске поште дана 09.01.2017. године дајемо следеће одговоре: 

Питање 1. 

У предмеру грађевинских радова у поглављу V СТОЛАРСКИ РАДОВИ позиција 1. 

тражите набавку и уградњу столарије према шемема и одређеним димензијама 

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: О каквој врсти столарије је ријеч да ли је столарија:  шток од 

пуног дрвета, да ли су крила врата  од шпероване иверице са завршним фурниром завршно 

лакирано или су од медијапана или су врата од ПВЦ-а или су од пластифицираног 

алуминијума, ако сте у могућности да нам обезбједите и шему столарије. 

Одговор: 

У шематском приказу столарије, наведен је следећи опис за сва врата:  

„Једнокрилна, пуна врата са слепим штоком без прага. Крило врата је обострано обложено 

махагони фурниром и опремељено оковом за отварање и цилиндричном бравом за 

закључавање.  

Доњи део крила у висини 20 цм обострано обложити ПВЦ тракама типа јумбо, шток врата 

је финално обложен махагони фурниром.“ 

С обзиром да из техничких разлога нисмо у могућности да објавимо шему столарије, 

заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и шеме столарије до 

истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 07-15 часова, у просторијама 

економско трговинске школе у Кули, уз претходну најаву од најмање једног дана. 

 

Питање 2.  

Исто тако сте  у поглављу VI БРАВАРСКИ РАДОВИ позицији 1. тражите набавку и 

уградњу елоксиране браварије у свему према приложеним шемама и одређеним 

димензијама. 

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Да ли сте мислили да је ријеч о алуминијској елоксираној 

браварији у браон боји,  тако претпостављамо, али најбитнија ствар је да нам доставите 

шему те столарије јер је ријеч о великој димензији будућих портала и неопходна је шема 

да бих могли дати одговарајућу понуду. 
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Одговор: 

На страни 36 конкурсне документације, у делу VI који се односи на браварске радове, у 

оквиру позиције 1 наведено је да је боја браварије тамно браон. У шематском приказу 

браварије, у опису је наведено да се портал израђује од ал. кутијастих профила са термо 

мостом. С обзиром да из техничких разлога нисмо у могућности да објавимо шеме 

браварије, заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и шеме 

браварије до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 07-15 часова, у 

просторијама економско трговинске школе у Кули, уз претходну најаву од најмање једног 

дана. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Немања Слијепчевић, члан с.р. 

Бранислав Вујовић, члан с.р. 

Наташа Вујовић Радовић, члан с.р. 

 


