
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Председник   ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 01 404-19/2014 
15. 08. 2014. године 
Б а р а ј е в о 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у 

складу са чланом 63. став 2 ЗЈН-а, ЈН бр. VI 01 404-19/2014 - Грађевински материјал и 

санитарни производи за потребе реализације пројекта помоћи интерно расељеним лицима на 

територији ГО Барајево. 

 

Питања: 
1. Туш када 80x80 да ли је ПВЦ или АКРИЛНА? 

2. „Што се тиче покривне површине црепа, да ли се мисли на димензије црепа 340/200 или 

на размак летве за тај цреп? 

3. Да ли су јавном набавком обухваћени и гитер блокови Г2 25*19*19? 
 

4.  Дрвена врата унутрашња да ли су фарбана или лакирана или нису ни једно ни друго, да 

ли имају первајз лајсне и ако имају које, обичне или штелујуће? 

5. Цреп 340/200 шта значи ознака 340/200 који произвођач ? 
 

6. Жљебњак 160/390 шта значи ознака 160/390 и за који су цреп? 
 
Одговори: 

1. У оквиру поглавља VIII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
(страна 40 конкурсне документације за јавну набавку грађевинског материјала и 
санитарних производа  за потребе реализације пројекта помоћи интерно 
расељеним лицима на територији ГО Барајево, број VI 01 404-19/2014), група VII-
Санитарни производи, ставка под редним бројем 2 - Туш када 80x80 је од ПВЦ 
материјала. 
 

2. У оквиру поглавља VIII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
(страна 33 конкурсне документације за јавну набавку грађевинског материјала и 
санитарних производа  за потребе реализације пројекта помоћи интерно 
расељеним лицима на територији ГО Барајево, број VI 01 404-19/2014), група III – 
Опекарски производи, ставке под редним бројем 3 . По Закону о јавним 
набавкама није дозвољено наводити назив произвођача и моделе црепова. Тако 
је одлучено да се узму само најстандардније мере црепова на нашем тржишту, 
односно онако како их фабрике декларишу по покривној површини самог црепа. 
340/200 је димензија покривне површине, а димензија самог црепа је наравно 
нешто већа од ових димензија и варира од модела црепа. Одговор обухвата и 
питање под редним бројем 5. 
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3. У оквиру поглавља VIII – Образац структуре цене са упутством 
како да се попуни (стране 33 конкурсне документације за јавну набавку 
грађевинског материјала и санитарних производа  за потребе реализације 
пројекта помоћи интерно расељеним лицима на територији ГО Барајево, број VI 
01 404-19/2014), група III – Опекарски производи, ставке под редним бројем 1 - 
Нису обухваћени блокови Г2. Мисли се на традиционални Г1 гитер блок. 
 

4. У оквиру поглавља VIII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
(страна 35-36 конкурсне документације за јавну набавку грађевинског 
материјала и санитарних производа  за потребе реализације пројекта помоћи 
интерно расељеним лицима на територији ГО Барајево, број VI 01 404-19/2014), 
група VI– Грађевинска столарија, ставке под редним бројем 15-19. Врата су 
нефарбана и без первајз лајсни. 

 
5. У оквиру поглавља VIII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

(страна 33 конкурсне документације за јавну набавку грађевинског материјала и 
санитарних производа  за потребе реализације пројекта помоћи интерно 
расељеним лицима на територији ГО Барајево, број VI 01 404-19/2014), група III – 
Опекарски производи, ставке под редним бројем 5 .Као и за цреп исто важи и за 
жљебњак. 160/390 је покривна површина. (ускладити модел жљебњака са 
моделом црепа) 
 

            С поштовањем, 
 

Наташа Рњак и Јелена Јанковић 

Службенице за јавне набавке 

 

 


