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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке радова, брoj 404-2/20Р-2020-28 - Извођење радова на 

изградњи продавнице са палионицом при цркви Св. цара Константина и царице 

Јелене, одговара на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

 

 

Питања од 13.07.2020. године: 

 

 

„Моломо Вас да нам појасните позицију у предмеру и предрачуну радова за објекат 

палионица при цркви Св.цара Константина и царице Јелене јавна набавка бр. 404-2/20Р-

2020-28 

 

1 Набавка, транспорт, испорука и монтажа Ал застакљених и стаклених врата са 

отварањем према шеми. Врата су израђена од Ал профила типа "ALUMIL или 

одговарајући, у боји РАЛ 7009. Застакљено транспарентним сигурносним „pamplex“ 

стакалом 6mm+15mm+6mm средње транспарентно нискоемисионо. Максимални 

дозвољени коефицијент пролаза топлоте за профил је Uw=2,3 W/m²K, а за стакло Uw=1,1 

W/m²K. Сва улазна врата у објекат су снабдевена бравом са „elzet“ клучем и 

одговарајућим оковом и механизмом за затварање. Да би се обезбедило добро 

проветравање, у зони ослањања стакла треба да се употребе системски подметачи са 

каналом за циркулацију ваздуха као и опрема против инсеката. Kрилни дихтунг треба 

поставити по обиму и не прекидати га шаркама и/или лежиштима. По ободу позиције 

извршити херметизацију спојева, у термичком и хидроизолационом смислу. Врата су 

снадбевена паник бравом и одговарајућим оковом и механизмом за самозатварање, без 

прага. Унутрашња стаклена врата су од једноструког каљеног стакла дебљине 8мм. 

Kонструкција обухвата све радове, елементе, завршетке и дихтунге. Обрачун по комaду. 

Мере узети на лицу места. 

Poz 6-290x245cm са декоративном рељефном обрадом површине. На крилима се 

налазе пуне плоче са декоративном шаром према посебном цртежу. Шару израдити 

урезивањем у лимену плочу дебљине 5мм на CNC машини. Плоче преклапају оквир крила 

врате са спољне стране комад 1 Poz1-115x245cm Ово је опис дат предмером. 

Опис у шемама које су сатавни део конкурсне је следећи 

 

1. поз 6 - Двокрилна алуминијумска врата са сакривеним крилом.Пуне плоче са 

декоративном шаром ( производи ВИЗУС , ..).Носеће вертикале су ос фаданих 

алуминијумских профила (50 * 100 мм) ојачане челичним У профилима.Бочна надсветла 

су застакљена термоизолационим стаклом ВСГ,а горња су са испуном од стиродура 

,обострано обложено АЛУБОНДОМ. дим.300 

* 240+60 

 

Који опис је меродаван и која димензија врата ?“ 

 

 

Одговори на питања од 13.07.2020. године: 

 

Одговори на питања од 13.07.2020. године садржани су у Измени и допуни 

конкурсне документације број 1 од 16.07.2020. године.  
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ОПШТА НАПОМЕНА 

 

У ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, КОД ОПИСА ПОЈЕДИНИХ СТАВКИ, 

СВУДА ГДЕ ЈЕ ЕВЕНТУАЛНО ЗБОГ ПРЕЦИЗНИЈЕГ ОПИСА НАВЕДЕН РОБНИ ЗНАК, 

ПАТЕНТ, ТИП ИЛИ ИМЕ КОНКРЕТНОГ ПРОИЗВОЂАЧА, ПОДРАЗУМЕВА СЕ ИЗРАЗ 

„ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“. 

АКО СЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИС ПОЗИВА НА СРПСКИ СТАНДАРД ТАКАВ 

СТАНДАРД ЈЕ ОБАВЕЗАН И ПРИМЕЊУЈЕ СЕ КАО ТЕХНИЧКИ ПРОПИС, БЕЗ 

НАВОЂЕЊА РЕЧИ „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“, А ЗА СВЕ ОСТАЛЕ СТАНДАРДЕ НАВОДЕ 

СЕ РЕЧИ  „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“. 

 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и 

Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

У противном ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

 

 

У Нишу, 16.07.2020. године 


