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Предмет: Одговор на питања за  јавну набавку – Радови на реконструкцији, доградњи   О.Ш. 

„Братство“ и изградњи базена у Новом Пазару, број 404-267/1 

 

1. На страни 231 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-4.8за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

 

„Премалтерисањаповршинеочистити и испрскатицементниммлеком. 

Првислој, грунт, радитипродужниммалтеромдебљинеслојадо 2 цм 

одпросејаногшљунка, „јединице“ и креча. 

Малтерсталномешатидасекречномлеконеиздвоји. 

Малтернанетипрекоподлоге и нарезатирадибољегприхватањадругогслоја. 

Другислојсправитисаситним и чистимпеском, безпримесамуља и 

органскихматерија. Пердашитиузквашење и глачањемалимпердашкама. 

Омалтерисанеповршинеморајубитиравне, безпрелома и таласа, а 

ивицеоштре и праве. Малтеркваситиданедођедобрзогсушења и 

„прегоревања“." Малтеришуседеловизидовасакојихсуобијенеплочице и 

малтер (посебнообрачунато). 

Малтерсенаносинаочишћенуповршинуодопеке. У ценуулази и 

помоћнаскела. Обрачунпо м² омалтерисаногзида“ 

Траже сеу колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Чврстоћамалтеранакон 28 дана, напритисак 3,2 МПа , насавијање 1,5 

МПа . Доставитиатестзамашинскималтеркојисенуди“ 

 

Обзиром да се претходно поменути захтевани критеријуми не налазе ни у 

предмеру радова ни у пројекту нити су технолошки релеванти  већ само могу да 

ограничавају конкуренцију молимо наручиоца да их избаци из конкурсне 

документације. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

Наручилац Град Нови Пазар - Градска 

управа за изворне и поверене 

послове 

Адреса Стевана Немање бр.2 

Место Нови Пазар 

Број одлуке 404  - 267 /19 

Датум 27 .12.2019.г.            



2. На страни 231 и 232 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-4.12 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„ЗидањепреграднихзидоваYтонгблокомдебљине 10цм и висине 20цм у 

танкослојноммалтеру.Првиредблоковаположити у 

слојпродужногмалтерадебљинецца 2цм. Просторвеличине 1-2цм 

наместувезепреградногзидасаносећомконструкцијомпопунитиполиуретан

скомпеном. Спојсаносећомконструкцијомдодатноојачатианкерима у 

првом и свакомтрећемредуповисинизида, као и у свакомдругомблоку у 

последњемредунаспојусамеђуспратномконструкцијом. У ценуулази и 

помоћнаскела. Обрачунпо м² зида, отворисеодбијају“ 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„ЗидањепреграднихзидоваYтонгблокомдебљине 10цм илиодговарајућим. 

Коефицијенттоплотнепроводљивости 0,114 W/мК, притисначврстоћа / 

запреминскамасапрема СРПС.У.Н1.300 је 3,00/0,5 Н/мм2/т/м3 

Доказтехничкилист.“ 

Обзиром да се претходно поменути захтевани критеријуми не налазе ни у 

предмеру радова ни у пројекту нити су технолошки релеванти  већ само могу да 

ограничавају конкуренцију молимо наручиоца да их избаци из конкурсне 

документације. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

3. На страни 232 и 233 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-4.15 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

 

„ЗазиђивањепреграднихзидоваYтонгблокомдебљине 20 цм и висине 

20цм у танкослојноммалтеру. Првиредблоковаположити у 

слојпродужногмалтерадебљинецца 2цм. Просторвеличине 1-2цм 

наместувезепреградногзидасаносећомконструкцијомпопунитиполиуретан

скомпеном. Спојсаносећомконструкцијомдодатноојачатианкерима у 

првом и свакомтрећемредуповисинизида, као и у свакомдругомблоку у 

последњемредунаспојусамеђуспратномконструкцијом. У ценуулази и 

помоћнаскела. Обрачунпо м³ зида, отворисеодбијају“ 

 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„ЗазиђивањепреграднихзидоваYтонгблокомдебљине 20 цм и висине 

20цм у танкослојноммалтеруилиодговарајућим. 

Коефицијенттоплотнепроводљивости 0,114 W/мК, притисначврстоћа / 

запреминскамасапрема СРПС.У.Н1.300 је 3,00/0,5 Н/мм2/т/м3 

Доказтехничкилист“ 



Обзиром да се претходно поменути захтевани критеријуми не налазе ни у 

предмеру радова ни у пројекту нити су технолошки релеванти  већ само могу да 

ограничавају конкуренцију молимо наручиоца да их избаци из конкурсне 

документације. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

4. На страни 233 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-8.2 за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

„Израдахидроизолацијеподова и зидова у 

санитарнимчворовимаодвареногслоја Кондор В4. 

Наподумокрихчвороваизрађујеседодатнислојхидроизолацијекојасепостав

љапрекоцементнекошуљице. Такође, 

хидроизолацијасепостављанаједномделузидова (описано у даљемтексту). 

Подлогуприпремитидабудечиста, одмашћена и безпукотина. 

Масузапремазивањеприпремити и уградитипремаупутствупроизвођача. 

Изолацијуизвестинасвимподовимасанитарнихчворова и 

назидовимадовисине +20 цм одготовогпода. 

Наместуумиваоникаизолацијуизвестивисине 120 цм, а наместутушева у 

свалчионицамадовисине +220 м одготовогпода. Обрачунпо м² 

уграђенихслојеваизолације.“ 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Израдахидроизолацијеподова и зидова у 

санитарнимчворовимаодвареногслоја Кондор В4 илиеквивалентно. 

Правосттраке 20 мм/10 м, отпорностнацепањеуздужно и попречно≥ 70 Н, 

отпораннахемикалије. Доказтехничкилист“ 

 

Обзиром да се претходно поменути захтевани критеријуми не налазе ни у 

предмеру радова ни у пројекту нити су технолошки релеванти  већ само могу да 

ограничавају конкуренцију молимо наручиоца да их избаци из конкурсне 

документације. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

5. На страни 233, 234 и 235 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-8.15 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„Термоизолацијафасаднихзидоваодкомбиплоча. 

Коефицијенттоплотнепроводљивоститермоизолације λ= 0,035 W/мК. 

Потребнојеиспитатиравноћуподлогеодговарајућимлибелама и 

одредитинакојимместимајепотребноуградитидистанцерезаправилнопоста

вљањепрофила. Препоручујусеплоче "Дрвотерм А2" илиодговарајуће. 

Плочесуизрађенеодсегменатакаменевуне и с 

једнестранејеобложенаслојемминерализованих, 



негоривихвлаканадрвеневунефинеструктуре, повезанихцементнивезивом 

и додатцима. Цементновезиво и додациповезујудрвенувуну и језгро у 

компактнуцелину. Површинаосигуравависокумеханичкуотпорностплоче и 

изузетнодобруприонјивостзамалтере, лепкове и бетон. 

Насвакуплочунанетилепакпоободу и тачкасто (трипогаче у 

централнојзониплоче). Покривањелепкомизносиминимум 40% 

површинеплоче. У спојевеизмеђуплочанесмедоспетилепак. 

Карактерситикелепкасу : чврстоћанапритисак 14,5 МПа, након 28 

дананасавијанемин 4,2 Мпа, прионљивостзаминералнувунумин 0,02 МПа, 

коефицијенткапиларногупијањавлаге 0,045 кг/м2, 

коефицијентотопрадифузијиводенепаре µ= 24,2. 

Наконпостављенепрвеплочелибеломпроверитивертикалностисте. 

Наугловимаобјектаплочелепитипопринципу“чешља”, а 

окоотворапрецизноукројитисвакуплочу. Типловањеплочајеобавезно, 6-8 

типловапо м². Свеугловеобјекта, као и 

отвораобрадитиодговарајућимлајснама. Позицијомсуобухваћенинабавка, 

транспорт и уградњацелокупногматеријала. Обрачунпо м² 

постављенеизолације“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Карактерситикелепкасу : чврстоћанапритисак 14,5 МПа, након 28 

дананасавијањемин 4,2 Мпа, прионљивостзаминералнувунумин 0,02 

МПакоефицијенткапиларногупијањавлаге 0,045 кг/м2, 

коефицијентотопрадифузијиводенепаре µ= 24,2. 

Карактеристикедоказатиатестомиздатимоднезависнеакредитованелабор

аторије“ 

Захтевамо да наручилац избаци као доказ атест издат од независне 

акредитоване лабораторијеи да омогући конкуренцију тако што ће дозволити да 

се као доказ прихвати и технички лист произвођача лепка. Разлог за то је што 

најпознатије светске компаније лепка испитивања врше у својим 

најсавременијим лабораторијама и немају потребу да додатна испитивања 

врше у независним акредитованим лабораторијама. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

6. На страни 235, 236 и 237 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-9.3 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„Елоксиранаалуминијумскастоларија (АЛУ) 

требадазадовољиследећезахтеве: • Проводљивостстаклатребадабуде 

1.1 W/м2К • Дозвољенапроводљивост АЛУ профилаје 2.3 W/м2К • Уw≤ 1,5 

W/м2К •Пропусностваздуха: класа 3 према СРПС ЕН 12207 

•Заптивањенаударекише: класе 9А према СРПС ЕН 12208 • 

Отпорностпремаоптерећењуодветрапо СРПС ЕН 12210 - класа Ц3 • 



Завршнаобрада, бојаалуминијумскихпрофила и врстастаклатребадаје у 

складусапројектом – шемама. • Дебљинаелоксаже (аноднаоксидација) 

требадајеприближно 20µ а пластификације 50-70µ, 

бојетребадасуотпорнена УВ зрачење. • 

Наградилиштесеелементииспоручујусапрофилимакојисузаштићенисамол

епљивомтраком. • Дистанцери у 

термопанстаклиматребадасупрефорираниалуминијумски, 

напуњенивисокоактивнимсредствомзасушењекојеосигураванизакнивовла

геизмеђустакала. Изолацијамеђупростораизмеђу 2 стаклаједвослојна – 

унутрашња (бутил) и спољашња (полисулфид-тиокол, 

полиуретанилисиликон). 

Наношењеунутрашњегматеријаланаобебочнестранедистанцераморабити

непрекинуто. Спољашњиматеријалморапрекриватиполеђинудистанцера 

у дебљининајмање 3мм, одивицедоивицестакла. • 

Гарнитурузаотварањетребакласификовати у складуса СРПС ЕН 13126-8. 

• Кваке и ручкеврататребадасукласификованенаоснову 8 параметара и 

мин. у складуса СРПС ЕН 1906. • Шаркесепо СРПС ЕН 1935 

класификујунаоснову 8 параметара и мин. захтева. Наокву, шаркама, 

ручицама и сл. требадајеобележенназивпроизвођача и ознакапроизвода. 

• 

Анкеризафиксирањеелеменататребадасучеличнипоцинкованиилиодпрох

рома (у складуса СРПС ЕН 3506-1 и СРПС ЕН 3506-2). • 

Застакљенеделоверадитисанискоемисионимдвослојнимстакломсаиспуно

маргоном 4+16+4 мм. • Приликомуградњепоставитипотребнабртвила, 

гуменедифтунге и лајснепоцеломобиму. • 

Уградњувршитисаподштоковима. Подштоковитребадасупоцинковани а 

измеђуалуминијумскихпрофила и 

подштоковатребадасупостављенипластичнидистанцери. • 

Алуминијумскепрофилеспајатиугаономпресом – штипањем. • 

Дозвољенаодступањаизрађеногелемента у односунарадионичкицртежје 

±1.5 мм. • Димензијестаклатребадасубарем 2мм 

сасвакестранемањеодоквира у којисеуграђује. • Облик, димензија и 

начинотварањасуподатојшеми • Вратаизвести и уградитибезпрагова“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„• Проводљивостстаклатребадабуде 1.1 W/м2К  
• Дозвољенапроводљивост АЛУ профилаје 2.3 W/м2К  

• Уw≤ 1,5 W/м2К  

• Пропусностваздуха: класа 3 према СРПС ЕН 12207  
• Заптивањенаударекише: класе 9А према СРПС ЕН 12208  
• Отпорностпремаоптерећењуодветрапо СРПС ЕН 12210 - класа Ц3 
Начиндоказивања: Извештај о испитивању/ 
атестиздатоднезависнеакредитованелабораторијекојимседоказује“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци као доказ атест издат од независне 

акредитоване лабораторијеи да омогући конкуренцију тако што ће дозволити да 

се као доказ прихвати и технички лист произвођача. Разлог за то је што 

најпознатије светске компаније испитивање  врше у својим најсавременијим 



лабораторијама и немају потребу да додатна испитивања врше у независним 

акредитованим лабораторијама. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

7. На страни 237, 238 и 239 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-9.3 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„Набавка, израда, транспорт и 

уградњафасаднеалуминаријеодалуминијумскихпрофилапроизвођачасаск

ривенимкрилом и термопрекидомтипа ЕТЕМ Е75 илиодговарајуће. 

ТоплотнапроводљивостпрофилаУф =1,25 W/м2/К 

илимањи .Уградњувршитипрекочеличнихдржача. 

Приликомуградњеизбећидиректандодирчелика и 

алуминијума.Свичеличниелементи и 

осталиелементизафиксирањепозиције,опшивниелементи, као и 

материјалзатермичку и 

хидроизолацијупоободуотворасусаставнидеопозиције. 

Монтажувршитипрема "РАЛ" 

системумонтажеузобавезнуприменусвихелеменатекојисупредвиђениисто

м.Оковсистемски,саотварањемпремашемипроизвођачаалуминијумскихпр

офиласаодговрајућимсертификатом,облик и 

бојапоизборупројектанта,гаранцијомод 5 

година.Позицијајезастакљенадвострукимтермоизолационимстакломтипа 

6+12+6, Уг=1,1 W/м2/К (3.3.1 ммнискоемисионо ЛОW-е + 12 

ммпуњеноаргоном 90 % + 3.3.1 ммфлоатсатермикслајсном). 

Укупанкоефицијентпролазатоплотезавратаморабити У=1.15 W/м2/К 

илимањи. Пропустљивостваздуха у складуса ЕН 12207 -класа 3 

Отпорностпремапропуштањуводе у складуса ЕН 12208 класа 7А 

Отпорностпремаоптерећењуветра у скалдуса ЕН 12210 класа Ц4 

Звучнаизолацијапроизводакласа 1 (35-39 дБ) Напомена: Уградњувршити 

у 

складусарадионичкимдетаљимакојеизрађујеизвођачрадова,наосновудим

ензијапозицијаузетихналицуместа, а све у 

складусапрепорукамапроизвођачасистема.Детаљиморајубитиодобренио

дстранеодговорногпројектанта и 

наџорногоргана.Извођачједужандадоставиатестнудокументацијуусаглаш

енуса ЕН стандардима. Уградњаобавезнопрекослепогштока, 

димензијапремапрорачунуизвођачазасвакипојединачнитип, а 

одкутијастихчеличнихпрофила, анкерисанихзапостојећизидна мин.3 

местаподужинипрофила. Ценомобухватити и монтажуунутрашњеих и 

спољнихклупица и солбанакапремадетаљу. 

обрачунпокомадуелементафасаднеалуминаријепремаспецификацији и 

шемама:“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 



„ТоплотнапроводљивостпрофилаУф =1,25 W/м2/К 

Позицијајезастакљенадвострукимтермоизолационимстакломтипа 6+12+6, 

Уг=1,1 W/м2/К (3.3.1 ммнискоемисионо ЛОW-е + 12 ммпуњеноаргоном 

90 % + 3.3.1 ммфлоатсатермикслајсном) 

Укупанкоефицијентпролазатоплотезавратаморабити У=1.15 W/м2/К 

илимањи. Пропустљивостваздуха у складуса ЕН 12207 -класа 3 

Отпорностпремапропуштањуводе у складуса ЕН 12208 класа 7А 

Отпорностпремаоптерећењуветра у скалдуса ЕН 12210 класа Ц4 

Звучнаизолацијапроизводакласа 1 (35-39 дБ) Начиндоказивања: 

Извештај о испитивању/ 

атестиздатоднезависнеакредитованелабораторијекојимседоказује“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци као доказ атест издат од независне 

акредитоване лабораторијеи да омогући конкуренцију тако што ће дозволити да 

се као доказ прихвати и технички лист произвођача. Разлог за то је што 

најпознатије светске компаније испитивање  врше у својим најсавременијим 

лабораторијама и немају потребу да додатна испитивања врше у независним 

акредитованим лабораторијама.  

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

8. На страни 239 и 240 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-11.8 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„Набавка, обрада и постављањекровнеконструкције. 

Кровнуконструкцијуизрадитиодчеличнихносача, решетака, лимова, 

угаоника, флахова, подложнихплоча, анкера и слично, попројекту, 

детаљима и упутствупроизвођача и одобрењунадзорногоргана. Спојеве и 

варовеидеалноизрадити, очистити и обрусити. 

Преуградњеелементеочиститиодкорозије и прашине, нанетиимпрегнацију 

и основнубоју, а 

затимнанетипротивпожарнизаштитнипремазватроотпорности 30 минута. 

Основнабоја 2К ЕП ПРИМТЕЦ СТЕЕЛ , противпожарна ФИРЕСТОП 

СТЕЕЛ X-МАРТ и завршна ЦЕНТУРИОН Б100 илиодговарајуће. 

Системпремазаморадабудекомпатибилан У ценуулазе и анкери, завртњи, 

подлошке, скела, као и атестирањеконструкције и варова.“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Основнабоја 2К ЕП ПРИМТЕЦ СТЕЕЛ , противпожарна ФИРЕСТОП 

СТЕЕЛ X-МАРТ и завршна ЦЕНТУРИОН Б100 илиодговарајуће. 

Запонуђенисистемдоставитиатестакредитованелабораториједасубојеком

патибилне, тј. 

Данедолазидоодвајањамеђуслојнебојеодосновнекаонизавршнебојеодмеђусл

ојне.“ 



 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов који указује на једног произвођача 

већ да омогући конкуренцију тако што ће једноставно дефинисати да боје и то: 

основна боја, противпожарна боја и завршна боја морају да буду од истог 

произвођача. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

9. На страни 240 и 241 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-17.1 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

 

 

 

„Израдаспуштеногплафонанадругомспрату, санитарнимчворовима и 

намеђуспратнојконструкцијииѕмеђугрејанохповршинаразличитихјединица

сачеличномпотконструкцијом у истомнивоу и 

облагањепротивпожарнимгипскартонскимплочама ГКФ 2x12,5 мм, 

системКнауфилисличноРазредватроотпорнезаштите Ф30, 

самосадоњестране. Двострукупотконструкцијуизрадитиодносивих и 

монтажнихпоцинкованихпрофила ЦД 60x27мм 

причвршћенихвисилицамазаносивучеличнуконструкцију и 

обложитигипскартонскимплочама, попројекту и упутствупроизвођача. 

Саставеобрадитиглетмасом и бандажтракамапоупустсвупројектанта. У 

ценуулази и раднаскела. У тоалетупредвидети и влагоотпорне“ 

 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

Израдаспуштеногплафонанадругомспрату, санитарнимчворовима и 

намеђуспратнојконструкцијииѕмеђугрејанохповршинаразличитихјединица

сачеличномпотконструкцијом у истомнивоу и 

облагањепротивпожарнимгипскартонскимплочама ГКФ 2x12,5 мм, 

системКнауфилисличноРазредватроотпорнезаштите Ф30, 

самосадоњестране. Доказтехничкилист“ 

  

Молимо да се захтевани критеријум избаци из „XИИИ обрасца произвођача 

материјала и опреме“ јер је нејасно дефинисан и  само цитира позицију из 

описа радова без иједног јасно дефинисаног критеријума или минималног 

захтева.  



Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

10. На страни 241, 242,243 и 244 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-7.1 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

 

„Набавка и покривањекровахалеконструкцијомпремапројекту. Набавка, 

израда и монтажасамоносећелучнеконструкцијеодчеличнихWпрофила 

(основничеличнидеосауздужним и 

попречнимформирањемребарауоблику W), одчеликатипа С320. Распон ј 

25м, а висина у слемену 9,1м. 

Лучнаконструкцијатребадајетермоизолована у 

видувентилисанефасаднеоблоге, струјањеваздуха у 

просторуизмеђулучногчеличногдеиа и 

унутрашњеоблогеизолацијепомоћулуфтерасадоњестранелучногпрекрива

ча и кровнихадаптера у 

врхулучногпрекривача.Сендвичлучнисамоносећипокривач - 

омотачхалерадитикаосистем у свемукакоједефинисанопројектом. 

Системсесастојиод: ЧеличнилимWпрофил, одчелика С320, 

нарушавањетеласегментасистемаконструкцијеприсилиодмин 120кН, 

саповршинскомзаштитом АЛУ-ЦИНК илиодговарајуће (АЛУ-ЦИНК 

заштитнислојеви: 55% алуминијум; 43,4% цинк; 1,6% силицијум). 

Међусобноповезивањеделовавршисепомоћунерђајућихвијака 

(минимаиниквалитетвијака А2) Појединачниделови-панелисеспајају у 

луковесамоносећекровнеконструкције, гдејеформиранилучнидеоширине 

0,605м. Челичналучнаконструкцијаанкеришесе у АБ греду, 

којајепрекривенатипском АЛУ-ЦИНК окапницомилиодговарајуће, 

помоћухемијскихчеличнихпоцинкованиханкерзавртњева 

(хемијскаанкермаса ФИСХЕР ФИС СБ 585 С илиодговарајуће). 

Спојнасредстваусаглашенаса ЕН 10204 – 2.1. Слојевиизолацијесеполажу 

у видувисећегплафонакојучинеследећислојеви: 

Носећаподконструкцијаодалуминијумскихиличеличнихпоцинкованихлајсн

и и З профилакојаносивисећиплафонизолације, 

качисесаунутрашњестранелучнеконструкције у видуспуштеногплафона. 

Паропропуснафолијаисподтермоизолацијеминималнеотпорностинакида

ње у подужномсмеру 80 Н, у поречном 90Н (према ЕН 12310-1, ЕН 13859- 

1;2); Термоизолацијаминералнавуна д=25цм класегоривости А1; 

Подконструкцијазаприхватањезавршнеунутрашњеоблогеодалуминијумск

ихиличеличнихпосцинкованихлајсни и З профила; 

Паронепропуснафолијаминималнечврстоћенакидање у подужномсмеру 

115 Н, у поречном 125Н (према ЕН 12310-1); 

Завршнаунутрашњаоблоганависинидо 3м 

одподаприземљаједекоративниламинатпроизведенподвисокимпритиском 

(према ЕН 438-4) – компактплочеотпорненаагресивнесредине у 

дезенупоизборуНаручиоца; 

Завршнаунутрашњаоблогапреосталогделахалејенископрофилисанитрапе

знипоцинкованипластифициранилимзаентеријерскуупотребу у 

тонупоизборуНаручиоца. Позицијомобухватитикомплетанматеријал, 



радкао и свепратећетрошкове (подлошке, котвеће Л профиле, 

монтажнеграничнике, алатзаподизањелукова - 

нивелишућуконзолузаподизање, 

алатзаучвршћивањелуковаприликомподизања, раддизалице, скелу и сл). 

Обрачунпо м² косепројекцијелучнеконструкције. м²“ 

 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

 

a) „Силаодмин 120кН 

прикојојдолазидонарушавањетеласегментасистемаконструкцијеНа

чиндоказивања: Извештај о 

испитивањуакредитованелабораторије 

b) Вијциусаглашениса ЕН 10204 – 2.1. Начиндоказивања: Изјава о 

усклађености 

c) Паропропуснафолијаисподтермоизолацијеминималнеотпорностин

акидање у подужномсмеру 80 Н, у поречном 90 Н (према ЕН 

12310-1, ЕН 13859-1;2); Начиндоказивања: Изјава о 

својствимапроизвођача 

d) Термоизолацијаминералнавуна д=25цм класегоривости А1 (према 

ЕН 13501-1), д=0,039 W/мКпрема ЕН 13162; Начиндоказивања: 

Техничкилист 

e) Паронепропуснафолијаминималнечврстоћенакидање у 

подужномсмеру 115 Н, у поречном 125 Н (према ЕН 12310-1); 

Начиндоказивања: Изјава о својствимапроизвођача“ 

 

 

 

Захтевамо: 

a) да наручилаца да за тачку а) уместо извештаја о испитивању дозволи се 

приложи статички прорачун којим се доказује задати критеријум мин 120 кН 

b) да се избаци тражени критеријум под б) јер је небитан и нерелевантан 

c) да се избаце тражени критеријуми под ц) и е) јер су небитни и нерелевантни 

 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

11. На страни 244, 245 и 246 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1-9.4 за 

колону „Опис радова“ која гласи: 

„Набавка, израда, транспорт и 

уградњафасаднеалуминаријеодалуминијумскихпрофилапроизвођачасаскривен

имкрилом и термопрекидомтипа ЕТЕМ Е45 илиодговарајуће. 

ТоплотнапроводљивостпрофилаУф =2,0 W/м2/К илимањи . 



Уградњувршитипрекочеличнихдржача.Приликомуградњеизбећидиректандодир

челика и алуминијума.Свичеличниелементи и 

осталиелементизафиксирањепозиције,опшивниелементи,као и 

материјалзатермичку и 

хидроизолацијупоободуотворасусаставнидеопозиције.Монтажувршитипрема 

"РАЛ" 

системумонтажеузобавезнуприменусвихелеменатекојисупредвиђениистом. 

Оковсистемски,саотварањемпремашемипроизвођачаалуминијумскихпрофиласа

одговрајућимсертификатом,облик и бојапоизборупројектанта,гаранцијомод 5 

година. Позицијајезастакљенатермоизолационимстакломтипа 4+16+4, Уг=1,1 

W/м2/К (4мм флоат +16 ммпуњеноаргоном + 4 ммнискоемисионо ЛОW-е 

сатермикслајсном). Укупанкоефицијентпролазатоплотезацеопрозорморабити 

У=1.45 W/м2/К илимањи. Пропустљивостваздуха у складуса ЕН 12207 - класа 3. 

Отпорностпремапропуштањуводе у складуса ЕН 12208 класа 8А. 

Отпорностпремаоптерећењуветра у скалдуса ЕН 12210 класа Ц4. 

Звучнаизолацијапроизводакласа 1 (35-39 дБ) Напомена: Уградњувршити у 

складусарадионичкимдетаљимакојеизрађујеизвођачрадова,наосновудимензија

позицијаузетихналицуместа, а све у 

складусапрепорукамапроизвођачасистема.Детаљиморајубитиодобрениодстран

еодговорногпројектанта и 

наџорногоргана.Извођачједужандадоставиатестнудокументацијуусаглашенуса 

ЕН стандардима.Уградњаобавезнопрекослепогштока, 

димензијапремапрорачунуизвођачазасвакипојединачнитип, а 

одкутијастихчеличнихпрофила, анкерисанихзапостојећизидна мин.3 

местаподужинипрофила. Ценомобухватити и монтажуунутрашњеих и 

спољнихклупицаи солбанакапремадетаљу. 

обрачунпокомадуелементафасаднеалуминаријепремаспецификацији и 

шемама:“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„ТоплотнапроводљивостпрофилаУф =2,0 W/м2/К 

илимањиПозицијајезастакљенатермоизолационимстакломтипа 4+16+4, Уг=1,1 

W/м2/К (4мм флоат +16 ммпуњеноаргоном + 4 ммнискоемисионо ЛОW-е 

сатермикслајсном). Укупанкоефицијентпролазатоплотезацеопрозорморабити 

У=1.45 W/м2/К илимањи. Пропустљивостваздуха у складуса ЕН 12207 -класа 3. 

Отпорностпремапропуштањуводе у складуса ЕН 12208 класа 8А. 

Отпорностпремаоптерећењуветра у скалдуса ЕН 12210 класа Ц4. 

Звучнаизолацијапроизводакласа 1 (35-39 дБ) Начиндоказивања: Извештај о 

испитивању/ 

атестиздатоднезависнеакредитованелабораторијекојимседоказује“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци као доказ атест издат од независне 

акредитоване лабораторијеи да омогући конкуренцију тако што ће дозволити да 

се као доказ прихвати и технички лист произвођача. Разлог за то је што 

најпознатије светске компаније испитивање  врше у својим најсавременијим 



лабораторијама и немају потребу да додатна испитивања врше у независним 

акредитованим лабораторијама.  

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

12. На страни 246 и 247 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 6.2 за колону 

„Опис радова“ која гласи: 

„ПИПЕЛИФЕ РИЦОН 600 поклопацНабавка, транспорт и монтажа ПИПЕЛИФЕ 

РИЦОН 600 округлогпоклопцасветлоготвора Ø600 мм од ЕН-ГЈС материјала 

(нодуларнилив, ГГГ) грађевинскихдимензија Ø785мм и димензијарама Ø677 мм, 

уградневисинедо 100мм и тежине 55 кг , заоптерећење Д150 кН, 

произведенпремастандарду ДИН ЕН СРПС 124. Илиодговарајућегпоклопца. 

Поклопацјеопремљениновативниммонолитнимсистемомзакључавањаузпомоћо

пруга, штоспречавакрађу. Инсталација у рамсафланшом, 

површинапоклопцабезотворазавентилацију, а дизајн и 

материјалспречавајупроклизавање и обезбеђујувисокуотпорностнахабање . 

Обрачунпокомаду“ 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„ПИПЕЛИФЕ РИЦОН 600 округлогпоклопцасветлоготвора Ø600 мм од ЕН-ГЈС 

материјала (нодуларнилив, ГГГ) грађевинскихдимензија Ø785мм и 

димензијарама Ø677 мм, уградневисинедо 100мм и тежине 55 кг , 

заоптерећење Д150 кН, произведенпремастандарду ДИН ЕН СРПС 124 

илиодговарајући. Доказтехничкилист“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов који указује на опис производа једног 

произвођача без икаквих минималних критеријума. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Понуђачу се 

даје могућност нуђења одговарајућег производа истих техничких карактеристика. 

 

 

 

13. На страни 247 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 5.1 за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

„Набавка и монтажа ПВЦ Цеви: Набавка, испорука, разношењедужтрасе, 

уграђивање ПВЦ глаткихцеви, ободнечврстоће СН8 (≥8кН/м2). 

Бојацевиразлицитаодцрне, 



каогаранцијакоришћењанерециклираногрепроматеријала. 

Цевисеполажунапешчанупостељицу у складусаупутствимапроизвођача, и 

спајајусепомоћуинтегрисанихспојнихелемената. Засипавањеископа и 

набијањезасипатребаобавити у складу с упутсвимапроизвођача, у 

зависностиодкарактеристикатла и присутностиподзменеводе. 

Цевморалежатиједноликоцеломдужином. 

Обрачунпометрууграђеногцевоводаниженаведенврсте и величине.“ 

               

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Набавка и монтажа ПВЦ Цеви: Набавка, испорука, разношењедужтрасе, 

уграђивање ПВЦ глаткихцеви, ободнечврстоће СН8. Доказтехничкилист“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов који указује на опис производа једног 

произвођача без икаквих минималних критеријума. 

              Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

14. На страни 247 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 2 за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

С2–Испорука и монтажанадградне ЛЕД светиљкеСветиљкајеснаге 24W, 1900 лм 

и поседујевисокоефикасни ЛЕД 

цхипмодулзадњегенерацијекојиобезбеђујесветлостбоје 4000К. 

Светиљкајеизрађена у заштити ИП44, бојепожељиинвеститора и сличнајетипу 

ЛЕДВАНЦЕ ГмбХ СУРФАЦЕЦИРКУЛАР 400 ЛЕД 24W, 1900 лм, 4000К, ИП44. 

ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Испорука и монтажанадградне ЛЕД светиљкеСветиљкајеснаге 24W, 1900 лм и 

поседујевисокоефикасни ЛЕД 

цхипмодулзадњегенерацијекојиобезбеђујесветлостбоје 4000К. 

Светиљкајеизрађена у заштити ИП44, бојепожељиинвеститора. 

Доказтехничкилист“ 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов јер нису јасно дефинисани 

минимални критеријуми који се захтевају. 

                Одговор  : Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 



15. На страни 247 и 248 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 6 за колону 

„Опис радова“ која гласи: 

„С6 – Испорука и монтажаЛедрефлектораснаге 50W, 5000 лм, ефикасности 100 

лм/W. Коефицијентрепродукцијебојерефлектораје>80%, угаоисијавања 100 

степени, коефицијентзаштите ИП65, отпорности ИК07. Животнивеквећиод 30000 

х рада. Рефлекторопремљентемпературноотпорнимстаклом и 

кућиштаизрађеногодполикарбоната. Гаранција 3 године. Димензијерефлектора 

187x216x62 мм. РефлекторјесличантипуЕлматЛедванце - Флоодлигхт 50W ЛЕД 

4000 К.“ 

 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

Ледрефлектораснаге 50W, 5000 лм, ефикасности 100 лм/W. 

Коефицијентрепродукцијебојерефлектораје>80%, угаоисијавања 100 степени, 

коефицијентзаштите ИП65 Доказтехничкилист 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов јер нису јасно дефинисани 

минимални критеријуми који се захтевају. 

             Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

16. На страни 248 и 249 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 2 за колону 

„Опис радова“ која гласи: 

Адресабилниручнијављачпожаразадојавупожара, заунутрашњумонтажу, 

којисесастојиодкућиштајављачазамонтажуназидсазаштитнимпластичнимпоклоп

цем, микропрекидачазаштићеногпредњимстаклом, прикључнихклема и 

адресабилногмодула. Адресабилнимодулимауграђенизолаторпетљекоји у 

случајукраткогспојаилипрекидалинијеомогућујенесметанрадјављача. 

Јављачзадовољавастандард СРПС ЕН54-11. АдресабилнимодулимаВдСатест. Тип 

МЦП 521/СДИ 82 СецуритонШвајцарскаилисличан. 

 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

Адресабилниручнијављачпожаразадојавупожара, заунутрашњумонтажу, 

којисесастојиодкућиштајављачазамонтажуназидсазаштитнимпластичнимпоклоп

цем, микропрекидачазаштићеногпредњимстаклом, прикључнихклема и 

адресабилногмодула. Тип МЦП521/СДИ 82 СецуритонШвајцарскаилисличан. 

Доказтехничкилист. 



Захтевамо да наручилац избаци овај услов јер нису јасно дефинисани 

минимални критеријуми који се захтевајуи фаворизују једног произвођача и 

један производ. 

    Одговор : Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

17. На страни 249 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 1 за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

„Набавка, испорука и монтажарекуператоратоплоте, производ 

„МитсубисхиЕлетриц „ илиеквивалентанодоварајућихтехничкихкарактеристика. 

Модел: ЛГХ-50РВX-Е Проток : 500 м3/ч Напор:120 ПаСтепенефикас.: 78% 

Контролер : ПЗ-61ДР-Е Маса : 33,0 кгДимензије : 1063x875x331 ммЕл. 

Подаци :2x165 W/230 В/50 Хз“ 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Набавка, испорука и монтажарекуператоратоплоте, производ 

„МитсубисхиЕлетриц „ илиеквивалентанодоварајућихтехничкихкарактеристика. 

Модел: ЛГХ50РВX-Е Проток : 500 м3/ч Напор:120 ПаСтепенефикас.: 78% 

Контролер : ПЗ61ДР-Е Маса : 33,0 кгЕл. Подаци :2x165 W/230 В/50 

ХзДоказтехничкилист“ 

 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов јер нису јасно дефинисани 

минимални критеријуми који се захтевајуи фаворизују једног произвођача и 

један производ. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Понуђачу се 

даје могућност нуђења одговарајућег производа истих техничких карактеристика. 

 

18. На страни 249 и 250 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу 

произвођача материјала и опреме за позицију под редним бројем 1 за колону 

„Опис радова“ која гласи: 

„Набавка и испорукаалуминијумскихчланкастихрадијаторапроизвођача 

„Глобал“ илиеквивалентно , завршноофарбаних, следећихвеличина :  

ВОX 500  

ВОX 600  

ВОX 800“ 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 



„Набавка и испорукаалуминијумскихчланкастихрадијаторапроизвођача 

„Глобал“ илиеквивалентно , завршноофарбаних, следећихвеличина :  

ВОX 500  

ВОX 600 

ВОX 800  

Доказтехничкилист“ 

Захтевамо да наручилац избаци овај услов јер нису јасно дефинисани 

минимални критеријуми који се захтевајуи фаворизују једног произвођача и 

један производ. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

19. На страни 250 од 256 конкурсне документације, у XИИИ. обрасцу произвођача 

материјала и опреме за позицију под редним бројем 5.2 за колону „Опис 

радова“ која гласи: 

„Набака и монтажакомлпет WЦ-а сависокомонтажнимводокотлицем: WЦ 

шољавертикалнимизливом и 

садаскомодтврдепластикебездетаљасаметалнимшрафовимазавезуса WЦ 

шољомОбрачунзакомплетмонтиран WЦ.“ 

Траже се у колони „Материјал/Опрема и захтевани критеријум“ следеће 

карактеристике: 

„Набака и монтажакомлпет WЦ-а 

сависокомонтажнимводокотлићемДоказтехничкилист“ 

Захтевамо да наручилац  избаци тражени критеријум јер је небитан и 

нерелевантан и није му место у колони критеријума јер ништа не доказује, а не 

захтева се ниједан минимални критеријум. 

          Одговор : Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

                                                          Комисија за јавну набавку 

 


