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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-44/2017-03 за јавну набавку 
Извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава – II фаза у Црној Трави, јавна набавка број 09/2017 у 
поступку јавне набваке мале вредности 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 23.05.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. Технички услови за Алуминијумску столарију – генерални опис  
Предвидети уградњу Алуминијумских профила са термо прекидом, минималне уградне 
ширине 70,0 мм.  
Уз понуду  је потребно приложити технички цртеж попречног пресека профила који 
се нуди, као и узорак угла врата (угаони пресек врата). 
Предвидети нискоемисионо стакло пуњено аргоном 4мм+12мм+4мм. 
Коефицијент пролаза топлоте Алуминијумских елемената треба да задовољава 
(К≤1,25 W/(m2K)) или боље, по стандарду (SRPS U.J5.060:1984 и SRPS U.J5.600:1988). 
Наведен атест за алуминијумске елементе обавезно приложити уз понуду, оригинал 
или оверена копија од стране акредитоване лабораторије за испитивање? 
Није ли дошло до неке грешке пошто није јасно који се атест тражи. Ако сте 
мислили да се атест достави за алуминијумска врата то ће бити велики проблем јер 
тражени коефициент је много низак тако да је питање да ли уопште неки 

произвођач има атест на (К≤1,25 W/(m2K)) за коефициент пролаза топлоте за 

врата, а да не причамо уколико је било речи о самим профилима где је коефицијент 
много већи од готовог производа.  
Молимо Вас да проверите да ли је у питању нека грешка што мислимо да јесте, и да 
нам кажете за шта требамо доставити атест и колики ће бити усвојени 
коефициент пролаза топлоте?  
Предпостављамо да наведени атест који прилажемо треба бити издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање и да се уз понуду приложи оригинал атест 



или копија верна оригиналу (пошто сте написали оверену копију од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање).  
Па питамо да ли може да се достави копија верна оригиналу и да је оверена од 
установе која има легитимитет да оверава таква документа? 

 
Комисија за предметну набавку, увидом у конкурсну документацију, утврдила је да су 
дефинисани технички услови за алуминијумску столарију такви да се захтева коефицијент 
пролаза топлоте од К≤1,25 W/(m2K) и да није у питању грешка, већ оправдани захтев 
наручиоца да се набави алуминијумска столарија виског квалитета која задовољава 
захтевани коефицијент. Комисија сматра да у земљи постоје добављачи или произвођачи 
који могу да понуде столарију са захтеваним коефицијентом. Атест треба доставити за 
алуминијумске елементе (врата, прозоре, светларнике и слично) према стандараду SRPS 
U.J5.060:1984 и SRPS U.J5.600:1988. 
Што се тиче питања које се односи на то, да ли атест који се прилаже треба да буде оверен 
од стране надлежне акредитоване лабораторије или то треба да буде од стране установе 
која за то има легимитет, потенцијални понуђач је у праву, јер реченица којом је то 
одређено има двосмислено значење, односно иза речи „копија“ треба да стоји зарез. На 
основу наведеног потребно је доставити оригинал или оверену копију атеста, од старне 
надлежне акредитоване лабораторије, која је пак оверена од стране надлежене институције 
(суда, општинске управе и др.).  
 

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-44/2017-03 од 
17.05.2017. године.  
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
 

Комисија за предметну јавну набавку 
 
 


