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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција 

топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради 
Општине Бабушница 

 
Поштовани, 
 
 
  На основу члана 63. Ставови 2. И 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) 

достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-7/2015-4 – 
реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на 
згради Општине Бабушница. 

 
 Питање 1. 

 
“- прозор ходника 130/150 

Светларник од ПВЦ профила са 9 поља, димензије сваког 63/50цм... “ 
-  Ukupan zbir ovih polja u strukturi 3 x 3 polja daje dimenziju  
189cm/150cm, a ne 130cm/150cm pa Vas molim da nam to razjasnite. 
 
Одговор : Поткрала се грешка . Треба да стоји „Svetlarnik od PVC profila sa 6 polja, 
dimenzije svakog 65/50cm bez mogućnosti otvaranja ili kipa. Boja profila bela.“ Биће 
исправљено. 
 
 
Питање 2. 

“- степенишни светларник 130/180 
Светларник од ПВЦ профила са 6 поља, дименазија сваког 65/60цм од којих  
су средња два поља отклопно заокретни прозори док су остали осам...” 
-  Da li se element deli na 6 ili 10 polja I koje su dimenzije I  
struktura elementa I polja unutar njega ukoliko se deli na 10 polja? 
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 Одговор :Техничка грешка, треба да стоји  „Svetlarnik od PVC profila sa 6 
polja, dimenazija svakog 65/60cm od kojih su srednja dva polja otklopno zaokretni 
prozori dok su ostala četiri polja bez mogućnosti otvaranja i kipa. Boja profila bela. (list 6 
u šemi stolarije). Биће исправљено у новој верзији конкурсне. 
  
 
Питање 3. 
 
  

"- светларник истуреног дела 
Полукружни светларник 460/250цм од ПВЦ профила са 5 поља, димензија  
поља 92/250цм од којих су друго и четврто поље отклопно заокретни  
прозори..." 
-  Maksimalno moguća visina polukruga za širinu njegove osnove od 460cm  
je 230, a ne 250cm, pa Vas molim da nam još jednom potvrdite ili  
definišete visinu istog. 
-  Da li su i krila prozora u otvarajućim poljima lučna ili se ta polja  
pregrađuju prečkama pa im je gornji deo bez krila, neotvarajući, a u  
donjem se nalazi pravougaono krilo prozora? 
-  Da li možete molim Vas da nam pošaljete tehnički crtež, izgled, šemu  
bar ove pozicije iz zahteva? 
  

Одговор : У шеми столарије ( лист 8) је нацртано тачно како изгледа ова 
позиција па упућујемо потенцијалног понуђача на то. Консултовали смо 
пројектанта и у вези те позиције нам је дао додатну напомену „ Лук светларника је 
сачињен од 5 правоугаоних поља.Нема закривљених делова, сва поља су 
правоугаона. Дозвољено је да поља која се отварају буду из два дела , где је доњи 
део неотварајући , а горњи део буде отклопно заокретни прозор. 

 
 

Питање 4. 
 
. "- спољна споредна улазна врата 
...са сигурносном бравом од профила са стандардним оковима..." 
-  Da li je brava koju želite standardna tzv. petozatvorna ili neka  
druga sa posebnim sistemom zaštite ili je u pitanju tzv. antipanik  
brava? 
 

 
  Одговор 4 : Није потребан посебан степен заштите, значи брава треба да 

буде стандардна. 
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