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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
 

1. 

stavka 93.    rezna ploca 130x1 ne postoji nije standardna da li moze druga dimenzija 

stavka 126.    sarka 9 ,   cega:duzina u cm,precnik ili nesto trece? 

stavka127.    sarka 100 , cega: duzina u mm  ili neka druga dimenzija ili oznaka-pojasnjenje 

stavka 138. lajsna - definisati materijal,duzinu,namenu 

stavka 162.    katanac CM 16x16 ne postoji,koja je sirina katanca potrebna 

stavka178.    vezica 50x50 nepostoji - definisati sirinu i duzinu vezice u mm 

stavka 218.    guma za kolica koja? spoljasnja ili unutrasnja i koja oznaka (3.5-8  ili 4.0-8 itd) 

stavka 221.    koja cev 1"  crna ili pocinkovana 

stavka222.    cev fi50/500 koji materijal 

stavka 223.    cev  fi 100  koji materijal 

stavka 241.    struna 2,4mm  koja duzina  (15m ili veci kotur od 430m)-cena na metar ili kotur? 

stavka 242.    struna 2,7mm koja duzina (15m  ili veci kotur 340m)-cena na metar ili kotur ?

 
  
Одговор на постављено питање:  

 
Ставка 93. - Уместо резне плоче 130x1 тражимо резну плочу димензија 230x1,9 
Ставка 126. - Шарка 9, дужина је 9цм 
Ставка 127. - Шарка 100, дужина 100мм 
Ставка 138. - Лајсна је од алуминијума, намењна за гипсане радове дужине 2,5м. 
Ставка 162. - Уместо катанца СМ 16-16 тражимо катанац К2036 ширине 40мм. 
Ставка 178. - Уместо везице 50x50 тражимо везицу 5x500мм 
Ставка 218. - У питању је спољашња гума 4.0-8 
Ставка 221. - У питању је црна цев 



Ставка 222. - Цев Ø50/500 је од пластике, јединица мере је комад 
Ставка 223. - Цев Ø100 је од метала. 
Ставка 241. - Дужина струне 2,4мм је већег котура од 430м и цена је на котур. 
Ставка 242. -  Дужина струне 2,7мм је већег котура од 340м и цена је на котур. 
 
 
2.

Prethodno pitanje se odnosi na tender cije je otvaranje u utorak 12.11. Nabavka tehnickog 

potrosnog materijala 

U skladu sa izmenama molimo da produžite i rok ,a sve u skladu sa Zakonom o JN

 
 
Одговор на постављено питање:  
 
Због измене и допуне конкурсне документације продужићемо рок за подношење понуда 
до 15.11.2019. године у 08.00 часова. 
 
   
 
 

 Члан комисије за јавну набавку 

 

Александар Митровић     


