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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-121/2017-03 за јавну набавку 
мале вредности грађевинског материјала и радова за санацију оштећених кућа повратника 
са децом у општини Црна Трава у оквиру реализације пројекта популационе политике – 
санација стамбеног објекта Марка Петковића на КП бр. 5387 КО Градска, јавна набавка 
број 10/2017 
 
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 01.11.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. У предмеру и предрачуну радова: 

 Поз 4: Молимо вас дефинишите дебљину, тип и класу тврдоће (31, 32, 33) 
ламината, 

  Поз 6: Од ког лима су олуци (поцинковани, пластифицирани) и дебљину, 

  Поз 13: Дефинишите врсту дрвета (буква или храст или ...), дебљину 
газишта и чела, дати детаљ истих као и начин причвршћења истог за 
бетонску конструкцију. 

 
1. У скаду са постављеним питањима и консултацијама са лицем одговорним за 

припрему предмера и предрачуна радова – овлашћеног судског вештака, Комисија 
даје следећа појашњења како следи: 

 Позиција бр. 4: Ламинат дебљине d=7 мм, типла „клик – клак“, класа 
тврдоће 31, 

 Позиција бр. 6: Олуци су од поцинкованог лима, дебљине d=0,55 мм, 

 Позиција бр. 13: Облагање степеништа пареном буквом, дебљна газишта 
d=3 цм, дебљина чела d=2 цм, дужина степеника 60 цм, ширина подеста 60 
цм. Причвршћивање вршити ниско ександираном пур пеном. 



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

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-121/2017-03 од 
31.10.2017. године.  
У складу са наведеним појашњењем Комисија ће извршити измену и допуну конкурсне 
документације у делу додатних услова. 
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