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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 91/19 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ 

ПИТАЊA: 

 

Поштовани, 

Овим путем упућујемо захтев за разјашњење и питања за јавну набавку = радова - Изградња 

ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,МИЛЕ 

ДУБЉЕВИЋ", ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ, редни број јавне набавке: 91/1, и то како 

следи: 

1) Увидом у тендерску документацију, у делу предмера радова потребних за извођење 

објекта стоји, у позицијама ЗИДАРСКИХ РАДОВА (поз. 02.06) у опису је написано да се 

обрачунава по m3 а у колони Јед. Мере да се обрачун врши по m2; 

БЕТОНСКИХ РАДОВА (Армирачки радови) (поз. 03.02) у опису је написано да се обрачунава 

по kg а у колони Јед. Мере да се обрачун врСи по; 

И РАЗНИХ РАДОВА уоквиру спољног уредјења (поз. 05.01.01) у опису је написано да се 

обрачунава по m, а у колони Јед. Мере да се обрачун врши по kg; 

Молимо Вас да дефинишете по којим јединицама мера ће се вршити обрачун за предметне 

позиције. 

2) Увидом у тендерску документацију у опису позиције број 03.03, из предмера 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВА потребне за изводење објекта, уочено је да се ради о два слоја 

И три премаза?  

Хидроизолација тавана 

Поставити хидроизолацију преко термоизолације тавана 

Хидроизолација је састављена од два слоја и 3 премаза. Преклопи изолације су 10cm и 

варени. Посебно обрадити продоре кроз плочу флексибилном хидроизолацијом и заптити 

трајноеластичним китом. Обрачун по m2 свих слојева заједно постављених стварно 

изведене изолације укупно под 03.03………………………. 580,45 m2 

О ком типу хидроизолације се ради? Јер “ЦРНА” хидроизолације није предвиђена да се 

ради преко термоизолације а у опису се наводе два слоја и три премаза. 

3) Увидом у тендерску документацију, у_делу предмера радова потребних за извођење 

објекта, у позицијама КЕРАМИЧАРСКИХ РАДОВА, уочили смо да се кроз опис тражи 

керамика од 15mm која се висе не производи. 

Потребно је да извршите измену тендерске документације | да из описа избришете дебљину 

керамике, да напиште да се уграђује керамика по стандардима. 



4) Увидом у тендерску докуметацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта, 

у позицијама МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА поз B1/2 описани су челични ливени 

радијатори који се годинама не производе. 

Потребно је да извршите измену тендерске документације и да дате алтернативе са 

алуминијумским радијаторима. 

5) Увидом у тендерску докуметацију, у делу предмера радова потребних за извођење објекта, 

у позицијама КРОВНЕ КОНСТРУКЦТЈЕ није описана PP заштита. 

 

Да ли је потребно радити PP заштиту дрвене кровне конструкције по PP елаборате. 

 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку 

отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 

У БАЈЕВЦУ 

2. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку 

отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 

У БАЈЕВЦУ, у прилогу ПРЕСЕК. 

3. Керамичарски радови – За опис није битна дебљина керамике већ да квалитет 

буде усаглашен са стандардима. Дебљина на тржишту има разних(9mm,10mm....) 

али она није релевантна за квалитет. 

4. Машинске инсталације – Радијатори остају како су захтевани у конкурсној 

документацији 

5. Кровна конструкција –Главним пројектом ZOP дефинисана је отпорност до 30 

минута , није га потребно додатно премазивати заштитним средствима .Позицијом 

демонтаже старе и израдом и монтажом нове кровне конструкције обухваћена је 

комплетна дрвена грађа(таванска конструкција,рогови,подашчавање , систем 

контра-летви у два правца и сл.) 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ 

 

Датум: 09.09.2019. године 

 

 


