
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/21-18-11                                                          
      07.11.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 

радова – замена дотрајалих дрвених прозора, ЈН бр. 21/18 

 
                   

П и т а њ e: 
 

1. Molimo Vas da nam pojasnite na strani 4. pozicija 7. trazi se debljina unutrašnjeg I spoljnog 

zida minimalna debljina 3mm, za tražene profile debljna zida po RAL GAZ 716 minimalna je od 

2.5 do 2.7 mm, debljina 3 mm vise ne postoji. Molimo Vas da nam pojasnite JN ili napravite 

izmenu. 

О д г о в о р: 

 

  

1. Debljina spoljasnjeg zida treba da bude veca od 2.8mm, sto ga prema RAL GZ 716/1 

svrstava u klasu A.  

Позиција 7. у Техничкој спецификацији у поглављу II конкурсне документације, на страни 4. 

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 

 

2.1. Техничка спецификација за радове на замени дотрајалих дрвених прозора  

Ред. 
Бр. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  
јед. 

мере 

1 2 3 

 
1 
 
 

 
Померање постојећег намештаја из простора у комe ће се изводити радови. 
Намештај после изведених радова вратити на првобитни место. Обрачун по м2. 

м² 



 

 

2 
Изношење намештаја из простора у комe се изводе радови и депоновање на место 
које одреди Наручилац. Обрачун по м2. 

м² 

3 
Набавка и заштита подова дебљом полиетиленском фолијом 0.70мм тип пет гаг „ или 
одговарајуће“. 
Сва евентуална оштећења пода падају на терет Извођача. Обрачун по м2. 

м² 

4 

Набавка материјала и заштита инвентара и намештаја искључиво пуцкетавом или 
стреч фолијом. Сва евентуална оштећења падају на терет Извођача. 
Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун по м2. 

м² 

5 
Пажљива демонтажа постојеће дрвене столарије на начин да се не оштети ни 
столарија нити стакла.  

м² 

6 Складиштење демонтиране столарије у магацину Извођача у трајању до 1 године м² 

7 

  Набавка израда и монтажа прозора од ПВЦ профила беле боје. Профили морају бити 
  минимум шестокоморни од реномираног произвођача РЕХАУ, СУКО, ТРОКАЛ, 
САЛАМАНДЕР, ДОБРОПЛАСТ, ТИСЕН „или одговарајући“. Профили требају имати 
челично поцинкована ојачања минималне дебљине 1,5мм. На столарији мора бити 
уграђен квалитетан оков произвођача : Рото , ГУ , Сигенија „или одговарајући“. 

  Дихтовање обезбеђено ЕПДМ заптивкама. Минимална дебљина штока не сме бити 
  мања од 70мм, а системска ширина штока и крила до 90 мм. Дебљина спољашњег 

зида треба да буде већа од 2,8мм, што га према RAL GZ 716/1 сврстава у класу 

А. Столарија се уграђује на предходно постављене слепе штокове и отворе што је 

обухваћено ценом позиције.Столарију монтирати у складу са важећим нормама за 
уградњу. Ценом обухваћена сва неопходна заптивања пур пеном и китом као и 
фиксирање челичним анкерима. Тачне мере узети на лицу места. Ценом обухваћен 
комплетан рад и материјал. Обрачун по м2. 

м² 

8 

Грађевинска обрада шпалетни око прозора малтерисањем или гипс картон плочама. 
Ивице прецизно обрадити и поставити металне лајсне. Обрађена шпалетна не сме 
бити старија од управног зида на коме се прозор налази нити бити приметна након 
молерске обраде зиде. Ширина шпалетне д= 25цм. Ценом обухваћен комплетан рад и 
материјал. Обрачун по м1 

м1 

9 

Израда и монтажа солбанка РШ до 30цм од  пластифицираног ал лима дебљине 
офарбаног у боји према уграђеној столарији. Солбанке поставити са падом од 3 % ка 
спољној страни објекта водећи рачуна да се приликом монтаже не оштети постојећа 
фасада. Обрачун по м1 

м1 

10 

Набавка и монтажа подпрозорских ПВЦ дасака. Даске поставити на начин да буду 
довољно испод крила како би се крило несметано отварало и у ширини од 30-35 цм у 
зависности од шпалетне након монтаже прозора. Ценом обухваћен комплетан рад и 
материјал. Обрачун по м1 

м1 

11 

Молерска обрада зидова након уграђене столарије. Позицијом обухваћено глетовање 
два пута као и кречење акрилним бојама. Ценом позиције потребно је обухватити и 
лечење евентуалних флека и испуњавање рупа и прслина на зидовима Sika Flex 291 
„или одговарајуће“ који су предмет обраде. Ценом обухваћен комплетан рад и 
материјал.Обрачун по м2 завршене позиције. 

м² 



 

 

12 

Обрада шпалетни са спољне старне објекта стиродуром од 2 -5 цм. Позицијом 
обухваћена монтажа угаоних лајсни као и завршна обрада херофом или акрилним 
малтером у свему према постојећем стању. Ценом обухваћен комплетан рад и 
материјал. Обрачун по м1 

м1 

13 

Прање подова и подних простирки након извршених радова. У цену услуге урачунати 
цену свих потребних хемиских и других средстава за прање. Ценом обухваћен 
комплетан рад и материјал. Обрачун по m² површине. 

м² 

14 

Завршно фино чишћење објекта од прашине и свих других нечистоћа насталих услед 
обављања радова. Просторије морају бити спремне за корисника без потребе за 
икаквим даљим чишћењем. Ценом обухваћен комплетан рад и материјалОбрачун по 
m². 

м² 

 

 
 

                                                                                                        КОМИСИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

                                                                                                                     

 Напомена: 
Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 
Одговор  на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације.          
 
 
 
  
 

 


