
НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Број : 05-35/7 
Шифра ЈН 4/2015 
Датум: 29.12.2015.г. 
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 4/2015 
 
На основу члана 63. став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку ЈН 4/2015 
формирана по решењуброј: 05-35/3 од 08.12.2015.г. даје следећу информацију: 
У отвореном поступку јавне набавке добара -  Набавка грађевинског материјала 
интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада за стварање и  
побољшање услова становања , ЈН 4/2015, примљена су следећа питања: 
 
ПИТАЊЕ: 
 
Поштовани, имамо неколико питања везаних за спецификацију потребних 
материјала   : 
 
поз. 7-која је димензија блока? 
поз. 25 и 26-да ли је мера гредице дужина бинора или каналице? 
поз.42-која је дужина типле? 
поз.85-која је грамажа стиропора? 
поз.93-која је дужина типле? 
поз.97-да ли је осб плоча 9 или 10 мм,пошто 9,5 не постоји? 
поз.99- која је дужина шрафа за гипс плоче? 
поз.100-да ли се мисли на паковање од 5 кг? 
поз.103-да ли се мисли на гипсани испуњач или на лепак за лепљење гипс 
плоча? 
поз.104 и 105.-да ли се мисли на минералну  вуну у ролни? 
поз.106-да ли се мисли на кондор,ако јесте,да ли је дебљина 3 или 4 мм? 
поз.127-да ли је одвод у под или у зид? 
 
ОДГОВОР: 
 
поз. 7- димензија блока је 25 цм х 62,5 цм Ytong блок 
поз. 25 и 26- мера гредице je дужина каналице 
поз.42- закуцавајућа типла Ø 8, 6х40mm 
поз.85- грамажа стиропора је 25 gr 
поз.93- дужина типле за стиропор је 100 mm 
поз.97-  осб плоча je 9 mm 
поз.99- дужина шрафа за гипс плоче je 3,5 x 25 
поз.100-  мисли се на паковање од 5 kg 
поз.103- мисли се на лепак за лепљење гипс плоча 
поз.104 и 105.- мисли се на минералну  вуну у ролни 
поз.106- мисли се на кондор, дебљина 3 mm 
поз.127- одвод je у под 
 
 
 
 
 
 


