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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 

    ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
                                                            
    Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта 

Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3,кат. парцела 5718/1 к.о. 
Сомбор 1“,  број 404-179/2017-VIII 

                                  
  Питање: 

          
У позицији "Разни радови - Израда, транспорт и уградња 
монтажнодемонтажног стакленог преградног зида са пуним вратима", неведено је 
да је потребно понудити еxтра цлеар стакло,а да је исто, приликом уградње 
потребно монтирати у Ал рамове. С обзиром да ово стакло,због мале присутности 
жељеза даје кристални изглед и углавном се користи код производа гдесе тражи 
специјална КП обрада / нпр. намештај, стаклени столови, стаклена врата, стаклене 
полице... / јер се по ивици обраде не види зеленкаста боја као код флота / класицног 
стакла /. 
Ако стакло иде у Ал рам, ивица стакла се не види па овај ефекат зелене боје стакла 
не долази до изражаја ако се користи класично флот стакло уместо еxтра цлеара 
  . Због наведеног, да ли је прихватљиво да се уместо стакла еxтра цлеар 12 мм 
каљено користи флот стакло 12 мм каљено, с обзиром да исто иде у Ал рам и 
ивице обраде неће бити видљиве. 
У позицији "Набавка и монтажа маски за спољну јединицу клима уређаја 
које се постављају на уличној фасади објекта", дефинисано је да се маске израђују 
од елоксираног алуминијума,димензија 65x95x65цм, да је рам од кутијастих 
профила, а између је демонтажна вентилациона решетка са фиксним крилцима (са 
три стране), рам се типлује у зид од опеке, пре постављања термоизолације, а 
кутијасте профиле треба заштитити приликом израде фасаде објекта. С обзиром да 
се достављеним детаљем / цртежом маске се не види шта иде са горње стране 
маске климе, да ли постоји детаљнији радионички цртеж којим би се могло 
видти шта иде на горњу страну маске, да ли је решетка или потпуно 
затворено, да ли је лим са окапницом, и да ли су са доње стране кутијасти 
профили, као и да ли са доње стране иде решетка или лим са окапницом? 

          
Одговор: 

- Прихватљиво је флот стакло 12 мм каљено; 
- За клима маске предвиђени су кутијасти профили са доње стране, а са 

горње стране маска је отворена. Пројекат не садржи радионички 
цртеж.    
 
       Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 

                     Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs 


