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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-83/2020-02 за јавну набавку 
радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној 
Трави у поступку јавне набавке 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 10.08.2020. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је мејл Комисији којим 
потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. У позицији израде столарије у предемру је дата ознака d=4+15+4 што је ознака за 
двослојно стакло, а у предерму и шеми столарије пише трослојно. Које је саклоје у 
питању? У истој позицији се тражи видна висина профила 117 мм, шта 
подразумева видна висина профила? 

2. У позицији 8.2 молио бих вас да нам дате детаљ дрвеног декоративног елемента и 
да ту елементи иде преко спуштеног плафона? 

3. У предмеру нигде нису обухваћени електро радови иако прликом израде плафона 
треба демонтирати постојећу расвету и касније опет поставити исту? 

4. Увидом у право стање приметили смо ламперију која такође нигде није узета у 
обзир? 

 
1. Према достављеним објашењима од стране пројектанта ради се о трослојном 

стаклу у смислу три слоја (стакло – аргон – стакло), али је стакло двоструко 
4+15+4 мм, исуна од аргона. Битно је да се задовољи коефицијент 
проводљивости. Видна висина је димензија профила која се види од почетка до 
споја са стаклом.  

2. Под дрвеним декоративним елементом подразумева се борова ламеприја 
дебљине 16 мм. 

3. Пројетом арихтектуре нису предвиђени електро радови јер су 
електроинсталције у добром стању, а приликом израде предмера радова није у 
опису позиција које се односе на израду плафона предвиђена демонтажа и 
монтажа постојеће расвете с обзиром да се то подразумева јер се не ради нова. 



Ради прецизности код позиција 8.1 и 8.2 предмера и предрачуна радова на 
замени столарије Образац 12а у цену урачунати демонтажу и монтажу 
постојеће расвете.   

4. Одговор на питање број 4 налази се под одговором број 2. 
 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-83/2020-02 од 
30.07.2020. године.  
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
 
 

Комисија за предметну јавну набавку 


