
Република Србија 
Општина Мајданпек 
Комисија за ЈН  
Број:4041-9/2019 
Дана: 25.06.2019.год. 
 
 

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЛАОЛУ, 

ЈН број 4041-9/2019 
 

Питање 1. Можете ли Молим Вас да нам појасните на које тачно профиле сте 

мислили у кадровима када кажете 9 запослених радника на пословима који су предмет 

јавне набавке? Молимо Вас да нам таксативно наведете који профили радника су 

неопходни да не би било недоумица за припрему тендерске документације, јер сте 

објашњењем у тендерској документацији прилично неодређени?  

Одговор 1: Профили радника који су неопходни за обављање послова који су 

предмет јавне набавке су грађевински радници за обављање послова који су дати у 

предмеру и предрачуну радова. 

Понуђач сам процењује колико му је и у којој фази извођења радова потребно: 

зидара, армирача, столара, електричара, вариоца итд. 

 

        КОМИСИЈА ЗА ЈН 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
Комисија за јавну набавку  
Дана:02.07.2019.год. 
Број:4041-9/2019 
М А Ј Д А Н П Е К 

 
 

ЈН бр.4041-9/2019  
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЛАОЛУ 

 
Питање: 
Димензије резервоара, позиција 1.4. ? 
 
Одговор: 
Основе и пресеци резервоара објављени су на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца.  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 



REPUBLIKA SRBIJA 
OPŠTINA MAJDANPEK 
Komisija za javnu nabavku  
Broj:4041-9/2019 
Дана:09.07.2019.god. 
M A J D A N P E K 

 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 

objekta doma kulture u Vlaolu" 
 
 
Pitanje 1: Uvidom u predmer radova došli smo do zaključka da je reč o grubim građevinskim 
radovima i građevinsko zanatskim radovima i da je rok izvođenja radova 60 dana što smatramo 
prekratkim rokom zbog vrste radova, tj. nakon grubih građ. radova i instalaterskih radova izvode 
se radovi na malterisanju , gletovanju i bojenju zidova. Vremenski period između malterisanja 
zidova i gletovanja iznosi minimalno 20 dana tj. da bi omalterisani zidovi postigli dovoljni stepen 
osušenosti i da bi se na te zidove nanosila glet masa. Isto tako treba napraviti određeni vremenski 
interval  između gletovanja i bojenja zidova. Prema tome želimo da vam ukažemo da je 
vremenski period izvođenja radova prekratak zbog tehnološkog procesa izvođenja i da bi realni 
rok za izvođenje radova bio 120 dana. Molimo naručioca da prema navedenom usvoji našu 
sugestiju i izmeni konkursnu dokumentaciju koja se odnosi na rok izvođenja radova na 120 dana. 
 
Odgovor 1: Izmena konkursne dokumentacije, u pogledu roka za izvođenje radova koji je 
produžen na 120 kalendarskih dana, biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stanici 
naručioca. 
 
 
 
          KOMISIJA ZA JN 



REPUBLIKA SRBIJA 
OPŠTINA MAJDANPEK 
Komisija za javnu nabavku  
Broj:4041-9/2019 
Дана:09.07.2019.god. 
M A J D A N P E K 

 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 

objekta doma kulture u Vlaolu" 
 
Pitanje 1: S obzirom da se u konkursnoj dokumentaciji ne nalazi model potvrde o izvedenim 
radovima molimo vas da nam odgovorite da li možemo da dostavimo potvrde u slobodnoj formi 
na memorandumu firme koja sadrži podatke o naručiocu, predmet ugovora, broj i datum ugovora, 
vrednost ugovora i vrednost izvedenih radova? 
 
Odgovor 1: Potvrdu možete sami izdati u slobodnoj formi sa memorandumom firme. 
 
Pitanje 2: Poštovani molimo vas da nam odgovorite da li je predviđen minimalni garantni period 
s obzirom da u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno ili ponuđači sami navode garantni rok?  
 
Odgovor 1: Na strani 46. konkursne dokumentacije u tabeli  - opis predmeta nabavke, naznačeno 
je da je garantni period minimum 2 (dve) godine. 
 
 
          KOMISIJA ZA JN 



REPUBLIKA SRBIJA 
OPŠTINA MAJDANPEK 
Komisija za javnu nabavku  
Broj:4041-9/2019 
Дана:09.07.2019.god. 
M A J D A N P E K 

 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 

objekta doma kulture u Vlaolu" 
 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 
objekta doma kulture u Vlaolu"    
 
Pitanje 1. Dali imate šemu stolarije i da li možete javno da je objavite na portal javnih nabavki? 
Takođe nas interesuje koje je boje stolarija? 
 
Pitanje 2: Na strani 57 obrasca strukture cene pozicija 3.4.1 stolarski radovi, nije stavljen opis 
kako bi znali koja je stolarija u pitanju prema pozicijama B i C. Molimo vas da izmenite 
konkursnu dokumentaciju i da dodate opis za navedeni poziciju. 
 
Odgovor: U prilogu su šeme stolarije. 
 
 
          KOMISIJA ZA JN 



STOLARIJA

S L I K A:

ZIDARSKA MERA

OPIS

UKUPNO KOMADA:

PRIZEMLJE
I SPRAT

1 2 3

4

120 x 150 120 x 240

120 x 90

8

4

2

7

7

5

5

1

90 x 60

5

90 x 120

Dvokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost
PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a stakla 1,1
W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono.
Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od
recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na
minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno
da bude trostruka EPDM guma.
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STOLARIJA

S L I K A:

ZIDARSKA MERA

OPIS

UKUPNO KOMADA:

PRIZEMLJE
I SPRAT

Dvokrilni PVC prozor sa nadsvetlom sa ramom od višekomornih profila.
Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a
stakla 1,1 W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje,
niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne
sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov
sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za
zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.

Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila.
Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a
stakla 1,1 W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje,
niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne
sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov
sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za
zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.

Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila.
Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a
stakla 1,1 W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje,
niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne
sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov
sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za
zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.

Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila.
Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a
stakla 1,1 W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje,
niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne
sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov
sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za
zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.



STOLARIJA
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ZIDARSKA MERA
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STOLARIJA
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Dvokrilna PVC vrata sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC
profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a stakla 1,1 W/m2K ili manje.
Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude
argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo.
Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje
je potrebno da bude trostruka EPDM guma.

Jednokrilna PVC vrata sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC
profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a stakla 1,1 W/m2K ili manje.
Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude
argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo.
Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje
je potrebno da bude trostruka EPDM guma.

Dvokrilna PVC vrata sa nadsvetlom sa ramom od višekomornih profila.
Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m2K ili manje, a stakla
1,1 W/m2K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je
neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala,
niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a
guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.



REPUBLIKA SRBIJA 
OPŠTINA MAJDANPEK 
Komisija za javnu nabavku  
Broj:4041-9/2019 
Дана:09.07.2019.god. 
M A J D A N P E K 

 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 

objekta doma kulture u Vlaolu" 
 
Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija 
objekta doma kulture u Vlaolu"    
 
Pitanje 1. Dali imate šemu stolarije i da li možete javno da je objavite na portal javnih nabavki? 
Takođe nas interesuje koje je boje stolarija? 
 
Pitanje 2: Na strani 57 obrasca strukture cene pozicija 3.4.1 stolarski radovi, nije stavljen opis 
kako bi znali koja je stolarija u pitanju prema pozicijama B i C. Molimo vas da izmenite 
konkursnu dokumentaciju i da dodate opis za navedeni poziciju. 
 
Odgovor: Stolarija je bele boje. Šema stolarije je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet 
starnici naručioca. 
 
 
          KOMISIJA ZA JN 




