
Република Србија 
ОПШТИНА НЕГОТИН 
Број: 4042- 4/2020-II/04 
Дана: 10.07.2020.године 

Н е г о т и н 
 

 

ТЕЛЕФОНИ: 
Централа: 019/544-000 
Факс:         019/544-000 

Трг Стевана Мокрањца бр. 1 
Н е г о т и н 

                                                           
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за 
јавну набавку радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања 
објекта бр. 1. ПУ „Пчелица“ Неготин,  ознака из општег речника 44221000– Прозори и врата и 
сродни артикли, на основу Пројекта замене спољне столарије у оквиру текућег одржавања 
објекта бр. 1. ПУ Пчелица Неготин, урађен од стране Пројектног бироа “HAUS projekt“, 
Неготин, број 085/19, децембар 2019. , ЈН бр. 4/2020 (у даљемтексту: конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:Комисија) наручиоца 
Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у законском року објављује 
појашњење конкурсне документације заинтересованим лицима, као одговор на   постављена 
питања: 
 
Потенцијални понуђачи поставили су следећа питања: 

1. Да ли се уз понуду достављају извештаји о испитивању или термички прорачун за 
сваки елемент како би се доказало да нова алуминијумска столарија задовољава 
коефицијент пролаза топлоте Uw≤ 1.1 W/m2K како је тражено конкурсном 
документацијом у делу Сажети технички опис? 

 
Одговор: извештаји о испитивању или термички прорачун за сваки елемент како би се 
доказало да нова алуминијумска столарија задовољава коефицијент пролаза топлоте Uw≤ 1.1 
W/m2K достављају се приликом техничког пријема изведених радова.  
 
     2. Поштована, 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице, понуђач, 
обраћамо Вам се ради додатних информација и појашњења у вези са припремањем Понуде у 
отвореном поступку јавне набавке радова - Радови на замени спољне столаријие у оквиру 
текућег одржавања објекта бр .1. ПУ "Пчелица", Неготин, ЈН број 4/2020, а истовремено Вам 
указујемо на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
  
У конкурсној  документацији у делу шема столарије описи нису дати на српском језику а у 
Упутству понуђачима наведено је да понуда мора бити на српском језику. 
Молимо Вас да нам доставите нове шеме столарије у складу са Законом како би припремили 
комплетну и исправну Понуду. 
 
Одговор: Поштовани, шема столарије је постављена кроз питања и одговоре дана 
22.06.2020.која је на српском језику. 
 
                                                                       Комисија за јавну набавку број 4/2020 

 

 
 
   

                                                          
 


