
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj
124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u
postupku javne nabavke radova JN.br. R 32/14 - Izvođenje radova na
investicionom održavanju smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2, organizacioni
deo Selters u Mladenovcu.

Pitanje broj 6:

                 Molimo Vas da nam u vezi JN R 32/14 - Izvođenje radova na
investicionom održavanju smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2, organizacioni deo
Selters u Mladenovcu date pojašnjenje, šeme, skice, crteže za aluminijumsku
stolariju i skice, dimenizije za tuš kabine.

Odgovor broj 6:
U skaldu sa  Vašim pitanjem dostavljamo Vam tražena pojašnjenja,

šeme, skice, crteže za aluminijumsku stolariju i skice, dimenizije za tuš kabine.

Mladenovac, 08.10.2014. godine
Komisija za JN R 32/14
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ, БРАВАРИЈЕ, АЛУМИНАРИЈЕ 
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ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ  ДЕТАЉЕ И ПОДНЕСЕ
НА ОВЕРУ И УСАГЛАШАВАЊЕ  ГЛАВНОМ  ПРОЈЕКТАНТУ, НАДЗОРНОМ  ОРГАНУ И
ИНВЕСТИТОРУ

СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ  НА ЛИЦУ МЕСТА, ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ  И
БРАВАРСКИХ  РАДОВА.

СВЕ БОЈЕ, ТОНОВЕ И ИЗБОР ПРОФИЛА  СТОЛАРИЈЕ  И БРАВАРИЈЕ  ОДРЕЂУЈЕ
ПРОЈЕКТАНТ УЗ САГЛАСНОСТ  ИНВЕСТИТОРА

СВА ВРАТА, ПРОЗОРИ И ПРЕГРАДЕ  МОРАЈУ БИТИ АТЕСТИРАНИ  ЗА ПРОЈЕКТОМ
НАЗНАЧЕНЕ УСЛОВЕ.

ДЕФИНИТИВАН  БРОЈ КЉУЧЕВА  ЗА СВА ВРАТА И КАПКЕ , КАО И ИЗБОР БРАВА
УСАГЛАСИТИ  СА ИНВЕСТИТОРОМ  И НАДЗОРОМ

6 ПРОФИЛАЦИЈУ   УНУТРАШЊЕ  СТОЛАРИЈЕ  И  УНУТРАШЊЕ  БРАВАРИЈЕ  РАДИТИ ПРЕМА
ОДОБРЕНОМ  УЗОРКУ ОД СТРАНЕ ПРОЈЕКТАНТА

7 ЗА СВА ВРАТА  РОЗЕТА ЈЕ ПОСЕБНО ЗА КВАКУ, А ПОСЕБНО  ЗА БРАВУ УКОЛИКО  НИЈЕ У
ПОЈЕДИНАЧНОМ  ОПИСУ ПОЗИЦИЈЕ  ДРУГАЧИЈЕ  ОПИСАНО.

страна
ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ
СТАЦИОНАРII
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ШЕМЕ

ШЕМЕ



ШEMA

МЕСТО УГРАДЊЕ

УКУПНО КОМАДА

лева десна

ЗИДАРСКА МЕРА

14

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ  СТОЛАРИЈЕ

ПРЕСЕК

90/210+40

ПОД

ИЗГЛЕД

OСНОВА

 ПЛАФОН   +2.50

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:
Израда и уградња улазних,  пуних, једнокрилних , дуплошперованих, обострано фурнираних врата
(димензије 90х210+40) у зиду од гитер блока д=19цм. Шток je од масивног дрвета  фурниран истим
фурниром као и плот, све бајцовано и лакирано по избору пројектанта.  Предвидети первајз лајсне у
истом дезену, Облик врата у свему као постојећа врата на апартманима трећег спрата.
Врата опремити са цилиндар бравом са три кључа (са могућношћу повезивања на контролу
приступа) и кваком и розетом по избору пројектанта. Са спољашње стране предвидети куглу.
Врата са вишеслојном испуном и звучном изолованошћу од минимум  класе I. Надвратни део
испунити обострано фурнираном ибверицом са испуном од тервола.
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ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII 2.08.01

страна

СПРАТ



ШEMA

МЕСТО УГРАДЊЕ

лева десна

ОСНОВА

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ПОД

ОПИС:
Израда и уградња унутрашњих,  пуних, једнокрилних , дуплошперованих, обострано фурнираних
врата (димензије 80х 210+30) у дрвеном штоку између предпростора и купатила.
Врата опремити са цилинд aр бравом са три кључа и кваком и розетом по избору пројектанта.  У
крило врата се уграђује алуминијумска решетка  на 30цм од пода , димензија по прорачуну  из пројекта
машинских инсталација.

 ПЛАФОН   +2.35

ПРЕСЕКИЗГЛЕД

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

14

80/210+30
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 ПЛАФОН   +2.50

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII 2.08.02

страна

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ  СТОЛАРИЈЕ
СПРАТ



страна

ШEMA

МЕСТО УГРАДЊЕ

НИВО

I

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

2

ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ

ПРЕСЕК

140/250

ПОД

ИЗГЛЕД

OСНОВА

 ПЛАФОН   +2.50

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

II

III

Израда и уградња унутрашњих,  застакљених, једнокрилних , дрвених, клизних врата (димензије
140х250)  између ходника  и степенишног простора  првог спрата.Фиксирају се за шину у горњој зони.
Застакљење: сигурносно, вишеслојно стакло д=4мм.

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА СТОЛАРИЈЕ.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII 2.08.03



ШEMA

МЕСТО УГРАДЊЕ

СПРАТ

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА 104/210

ШЕМA УНУТРАШЊЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ПРЕГРАДЕ

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:
Израда и уградња унутрашњ e дводелне, стаклене, склопиве преграде  туш кабине.  Стакло је
сигурносно, вишеслојно, штампано , д=2x4мм. Отварање клизањем према скици.
Комплетан оков је од inoxa,  шрафови за фиксирање су прохромски.

ИЗГЛЕД

шина за клизање

праг h=10цм

ПРЕСЕК

ПОД

II

III

ОСНОВА

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАР II
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2.08.04

страна

праг 10cm

 ПЛАФОН



НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:
Израда и уградња унутрашњ e четвороделне, стаклене, клизне преграде  туш кабине.  Стакло је
сигурносно, вишеслојно, штампано , д=8мм. Отварање клизањем према скици.
Комплетан оков је од inoxa, шрафови за фиксирање су прохромски.

ШEMA

МЕСТО УГРАДЊЕ

НИВО
ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ

I
УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

1

90+90/210

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАР 1

1

ОСНОВА

страна
2.08.05



МЕСТО УГРАДЊЕ

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

ШЕМЕ ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ БРАВАРИЈЕ

270/170

II

III
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ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII 2.08.06

страна

СПРАТ

11 ДВОКРИЛНИ КЛИЗНИ ПРОЗОР

ПРЕСЕК

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

ИЗГЛЕД

 ПЛАФОН   

ОСНОВА

 ПOД

ун
ут

ра

сп
ољ

а

споља

унутра

Двокрилни отклопно или подизно клизни  застакљени прозор, израђен  у рамовској конструкцији од
алуминијумских пластифицираних профила  са термичким прекидом (димензије 270х170). Крила
прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом д=4+1 6+4мм у
заптивкама од ЕПДМ профила. Oтварање клизањем према скици.Оков стандардни : типски клизачи  по
спецификацији произвођача ,укопавајућа унутрашња брава, шилтови и кваке од пластифицираног
метала. Избор профила и боје у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.  Са унутрашње
стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од
пластифицираног  лима.  Детаљи прозора у свему према опису изабраног произвођача.  Алуминарија
минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7А".

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.



  ПРОЗОР-ВРАТА

МЕСТО УГРАДЊЕ

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

3

ПРЕСЕК

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

135/170+90/250+45/250

лева десна

2

ун
ут

ра

сп
ољ

а

ОСНОВА

1

споља

унутра

Застакљена врата  - прозор, израђена  у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних
профила  са термичким прекидом (димензије 140x170+90x250+40x250 ). Крила прозора застакљена
провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата и фиксног дела
нискоемисионим сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2 mm у заптивкама од
ЕПДМ профила.  Фиксни део елемента дим. 40 x250cm од алуминијумских пластифицираних.
Oтварање  према скици.  Оков стандардни  за ову димензију браварије : шилтови и кваке од
пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.
Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу
од пластифицираног  лима. Детаљи  у свему према опису изабраног произвођача.  Алуминарија
минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7А".
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III

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII

фиксни део

--

ШЕМЕ ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ БРАВАРИЈЕ

СПРАТ

2.08.07

страна

ИЗГЛЕД

 ПЛАФОН   

 ПOД



МЕСТО УГРАДЊЕ

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

3

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

лева десна

II

III 21

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII

--

Застакљена врата  - прозор, израђена  у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних
профила  са термичким прекидом (димензије 140x170+90x220+40x220 ). Крила прозора застакљена
провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата и фиксног дела
нискоемисионим сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2 mm у заптивкама од
ЕПДМ профила.  Фиксни део елемента дим. 40 x220cm од алуминијумских пластифицираних.
Oтварање  према скици.  Оков стандардни  за ову димензију браварије : шилтови и кваке од
пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.
Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу
од пластифицираног  лима. Детаљи  у свему према опису изабраног произвођача.  Алуминарија
минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7А".

2.08.08

страна

СПРАТ

135/170+90/250+45/250

ПРЕСЕКИЗГЛЕД

 ПЛАФОН   

 ПOД
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а
споља

унутра

фиксни део

ОСНОВА

 ПOД

  ПРОЗОР-ВРАТА



  ПРОЗОРИ

МЕСТО УГРАДЊЕ

УКУПНО КОМАДА

ЗИДАРСКА МЕРА

1

II

III

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII

1

2.08.09

страна

СПРАТ

270/170

-

НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ПРЕСЕК

ун
ут

ра

сп
ољ

а

Двокрилни прозор израђен  у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила
са термичким прекидом (димензије 270 /170). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим
термоизолационим стаклом d=4+16+4mm у заптивкама од ЕПДМ профила.  Oтварање према скици.
Оков стандардни  за ову димензију браварије : шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор
профила и боје у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.  Са унутрашње стране елемента
предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног  лима.
Детаљи  у свему према опису изабраног произвођача.  Алуминарија минималне класе дихтовања - за
ваздух"3", за воду "7А".
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  ПРОЗОР-ВРАТА

МЕСТО УГРАДЊЕ
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II
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ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
          ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ

СТАЦИОНАРII

-1

2.08.10

страна

СПРАТ

116/250+154/170
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НАПОМЕНА
Све димензије  проверити  на лицу места. На основу шематског  приказа  извођач је дужан да изради
радионичке  детаље  и да на увид одговорном  пројектанту .

ОПИС:

НАПОМЕНА
ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ
ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

Застакљена врата  - прозор, израђена  у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних
профила  са термичким прекидом (димензије 116/250+154/170 ). Крила прозора застакљена
провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата нискоемисионим
сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2mm у заптивкама од ЕПДМ профила.
Oтварање  према скици.  Оков стандардни  за ову димензију браварије : шилтови и кваке од
пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.
Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу
од пластифицираног  лима. Врата опремити са цилиндар бравом са три кодирана кључа.  Розетне
посебно за кваку посебно за цилиндар.  Детаљи  у свему према опису изабраног произвођача.
Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух  "3", за воду "7А".

-
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