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Понуђач је дана 16.07.2020 године за јавну набавку радова на инвестиционом 
одржавању дома културе у Вучићу, редни број ЈН 29/20, поставио следећа питања: 
 
Поштована, имамо два питања везано за ЈН бр. 29/2020 - Инвестициона одржавање дома културе 
у селу Вучић у општини Рача.  
 
Питање 1 - У позицији V - Тесарски радови, ставка бр. 2 наводи се набавка материјала и 
монтажа дрвених летви димензија 3/5 цм преко кровне конструкције на осовинском размаку 
Л=0,50м, а наредној ставци број 3 је набавка материјала и израда дашчане оплате од дасака 
д=24мм, са једновременским постављањем једног слоја паропропусне водонепропусне фолије 
преко исте.  
 
Питање гласи: Ако се ради дашчарење и хидро фолија да ли је потребно да се угради и летва и 
"контра" летва, јер у опису горе наведене две позиције то не можемо да закључимо?  
 
Одговор 1 – Да, потребно је да се уради „летва“ и „контра летва“.  
Наручилац прилаже измењену 47 страну Конкурсне документације у делу V - Тесарски радови,   
Ставка бр. 2, сада гласи: „Набавка материјала и монтажа дрвених летви и контралетви 
димензија 3/5 цм преко кровне конструкције на осовинском размаку Л=0,50м за контралетву. Све 
старе дотрајале летве које су скинуте утоварују се на камион и одвозе на депонију на удаљеност 
до 10км.Обрачун по м2 мерено по косини крова. 
 
Питање 2 - У позицији XI - Молерско-фарбарски радови, ставка 1 је набавка матерјала, 
глетовање свих плафона и обрада истих полудисперзивном бојом два пута, са обавезним 
минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза и у наредној ставци је 
набавка материјала, глетовање свих унутрашњих зидова и обрада истих полудисперзивном бојом 
у два премаза, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза 
у тону по избору пројектанта.  
 
Питање гласи: Обе ставке позиције XI јасно су описане, међутим увидом на лицу места уочено је 
знатно оштећење малтера плафона и зидова и они захтевају претходну санацију. Да ли ћете 
трошкове санације горе наведеног који нису предвиђени, да изменом конкурсне документације 
додате у предмер и предрачун радова, јер ставке под 1 и под 2 не могу се извршити без 
претходне санације, тј. неће се моћи дати ни гаранција на молерске радове који ће се извести?  
 
 
Одговор 2 – Наручилац прилаже измењену страну 50. Конкурсне документације  у позицији XI - 
Молерско-фарбарски радови, ставка 1 и 2, тако што додаје у ставкама 1и 2  
 „Пре глетовања зидова одрадити санацију плафона и зидова где је потребно са обијањем до 
здравог малтера, наношење мрежице и лепка где је потребно. Обрачун по м2“, тако да сада 
позиција 1 гласи: „Набавка материјала, глетовање свих плафона  и обрада истих 
полудисперзивном бојом два пута, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним 
сушењем између два премаза. Пре глетовања зидова одрадити санацију плафона и зидова где је 



потребно са обијањем до здравог малтера, наношење мрежице и лепка где је потребно. Обрачун 
по м2.“   
 
 
Позиција 2 гласи „Набавка материјала, глетовање свих унутрашњих зидова  и обрада истих 
полудисперзивном  бојом у два премаза, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним 
сушењем између два премаза, у тону по избору пројектанта.Пре глетовања зидова одрадити 
санацију плафона и зидова где је потребно са обијањем до здравог малтера, наношење мрежице и 
лепка где је потребно. Обрачун по м2.“                
 
Наручилац мења Конкурсну документацију и у делу  VII) „Столарски радови“ тако што у 
позицији 1 уместо уградне дубине 68мм, ставља дубину 80 мм и додаје „ Профили треба да буду 
од реномираних произвођача.“, тако да позиција 1 сада гласи: 
„Набавка материјала, израда и уградња двокрилних прозора од ПВЦ профила -шестокоморни 
систем,  уградне дубине минимум 80мм, ојачане нерђајуућим челичним профилима. 
Застакљивање термопан стаклом 4+12+4, нискоемисионим, пуњеним аргон гасом. Прозоре 
оковати квалитетним оковом,   сертификованим на минимум 15.000 узастопних отварања, са 
отварањем око вертикалне и хоризонталне осе,.Прозори треба да буду израђени са поделом у 
рамовима као постојећи који се скидају и одлажу на место које одреди инвеститор. Профили  
треба да буду од  реномираног произвођача! Обрачун по комаду.“ 
У позицији 2. Наручилац уместо уградне дубине 68мм, ставља дубину 80 мм и додаје „ Профили 
треба да буду од реномираних произвођача.“,  брише се подпозиција 180/240 и мењају се 
количине, тако да позиција 2 сада гласи:  
 
Набавка материјала, израда и уградњатрокрилних прозора од 
ПВЦ профила -шестокоморни систем, уградне дубине 80 мм, 
ојачане нерђајућим челичним профилима. Застакљивање 
"термопан" стаклом д=4+12+4мм, нискоемисионим пуњеним 
аргон гасом. Прозоре оковати квалитетним оковом 
сертификованим на минимуј 15.000,00 узастопних отварања са 
отваањем око вертикалне и хоризонталне осе 
Прозори треба да буду израђени са поделом у рамовима као 
постојећи који се скидају и одлажу на место које одреди 
инвеститор. Профили треба да буду од реномираних произвођача 
Обрачун по комаду. 
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Такође, се брише и позиција 3 у Конкурсној документацији у делу  VII) „Столарски радови“. 
 
Наручилац прилаже измењену Конкурсну документацију на странама број  47, 48 и 49 и 51. 
 
 
 

Службеник за јавне набавке 
 Јелена Стевановић 

 


