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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 163/17 Уређење 

простора испред зграде општине Лајковац 

ПИТАЊA: 

1. У позицији II.4 – Насипање хумуса за узвишење на основу описа из предмера није могуће 

сагледати целу позицију, јер се не зна количина ПВЦ фолије која се поставља око цветних 

аранжмана. На основу чега извођач радова може да сгледа ову позицијуи да 

одгговарајућу цену? 

2. У позицији II.5 – Насипање хумуса за равне зелене површине у предмеру стоји део описа 

који гласи „Површину намењену за травњак треба изриљати ашовом до дубине од 30цм 

преврћући бусене и уситњавајући га“. Пошто је у позицији II.2 дефинисан ископ на 

површини читавог комплекса у дебљини 30цм, питање је која земља се уситњава ашовом 

и која је стварна дебљина насутог хумуса, пошто је јединица мере м²? 

3. У позицији из предмера бр III.1 – бетонирање потпорних зидова, на основу описа из 

предмера није могуће сагледати целу позицију јер се не зна колика површина бетона се 

обрађује штоковањем. На основу чега извођач радова може да сагледа ову позицију и да 

одговарајућу цену? 

4. Позиција III.6 – Бетонски ивичњаци – које су димензије ивичњака и која је боја? Да ли се 

цена даје по м или по м²? 

5. Позиција III.7 – Поплочавање стаза – који јер облик, димензије и боја бехатон плоча? 

Чиме се попуњавају фуге између бехатон плоча? 

Какав је слог? Шта значи плоча са холкелом? 

6. Позиција III.8 – Клупе за седење – На основу описа из предмера није могуће сагледати 

целу позицију јер се не зна облик и димензије клупе, као и површина за штоковање. На 

основу чега извођач радова може да сагледа ову позицију и да одговарајућу цену? 

7. Позиција V.1 – Хидроизолација – Која врста хидроизолације је у питању? 

8. Позиција VI.6 – Дрвена облога клупа – На основу описа из предмера није могуће 

сагледати целу позицију, јер се не зна облик и димензије клупе и количина храстове грађе 

по м клупе. На основу чега извођач радова може да сагледа ову позицију и да 

одговарајућу цену? 

9. Позиција VI.7 – Обрада слапа. Да ли је могуће у оквиру конкурсне документације 

објавити детаљ из пројекта везан за ову позицију? 

10. Позиција – Канализација II.10- Риголе Које су димензије ригола? 

 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

Одговор на питање број 1:  

Уважени, Вама је дата укупна количина хумуса који је намењен за формирање узвишења, а 

количину PVC фолије, односно њену површину, ако предвиђате да њу користите као изолацију, 

можете измерити на графичким прилозима у оквиру Пројекта архитектуре Идејног пројекта за 

уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац на делу катастарске 

парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу, где је дефинисана површина где ће се хумус 

простирати.  



Одговор на питање број 2:  

Одговор на питање скоро па исти, а што се тиче додатног мерења сагледати са Идејног пројекта 

за уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац на делу катастарске 

парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу. Пошто се ради о идејном пројекту, овај ниво описа је 

већ више него што то тражи идејни пројекат, све остало што сматрате да хоћете детаљније да 

урадите, то ће се сматрати предношћу у оквиру Ваше понуде.  

Одговор на питање број 3:  

Све што се тиче позиционирања потпорних зидова, можете „измерити“ све количине дате у 

оквиру графичких прилога у оквиру Пројекта архитектуре Идејног пројекта за уређење дела 

парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац на делу катастарске парцеле број 244 

КО Лајковац у Лајковцу.  

Одговор на питање број 4:  

Бетонски ивичњаци су типичних величина (које ће извођач одредити) и цена се даје по м1.  

Одговор на питање број 5:  

Све то што тражите дефинисаће се кроз пројекат за извођење, а од Вас се тражи да дате цену 

према датој површини.  

Одговор на питање број 6:  

Карактеристике ове врсте мобилијара дате су у оквиру Пројекта архитектуре и Пројекта спољног 

уређења Идејног пројекта за уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине 

Лајковац на делу катастарске парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу.  

Одговор на питање број 7:  

Очекује се да Ви предложите слојеве хидроизолације и дате јединичну цену.  

Одговор на питање број 8:  

Карактеристике ове врсте мобилијара дате су у оквиру Пројекта архитектуре и Пројекта спољног 

уређења Идејног пројекта за уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине 

Лајковац на делу катастарске парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу.  

Одговор на питање број 9:  

Детаљ из пројекта везан за ову позицију биће обрађен кроз Пројекат за извођење.  

Одговор на питање број 10:  

Позиције и профил ригола дате су кроз графичке прилоге Пројекта архитектуре Идејног 

пројекта за уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац на делу 

катастарске парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу. 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 163/17 Уређење простора испред зграде 

општине Лајковац 

 

 

Датум: 12.12.2017 године 


