
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 02/2019-1: 

22.08.2019. 

 

1. Питање: На страни 22/43 у предмеру и предрачуну радова у позицији која није 

нумерисана (налази се између позиција 9 и 10) стоји: 

Малтерисање зидова, подлоге за лепљење плочица продужним малтером и плафона на 

местима стругања где је оштећен од процуривања, као припрема за кречење. Пре 

малтерисања зидне/плафонске површине добро очистити и испрскати цементним млеком. 

Нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом“ и изравнати га. 

Омалтерисане површине морају бити равне и рапаве. У цену улази помоћна скела. 

Обрачун по m².  

Позицијом 2 предвиђено је обијање малтера 237,06 m². Шта се дешава са плафоном после 

обијања (да ли може да се глетује преко обијеног малтера)? 

 

Одговор: Ради се о пропусту у нумерацији текста. Пропуст у количини радова се односи 

на наведене послове, вредност количина се односи на наведене радове у опису обијања 

плочица, тј. треба да је 430,4 m²+237,06 m² + оштећени део. У позицији 2 се мора одредити 

на лицу места како ће се радити уз помоћ стручног надзора радова. 

 

2. Питање: На страни 22/43 у предмеру и предрачуну радова у позицији 11 стоји: 

Бојење глетованих зидова и плафона, бојама по избору пројектанта. Све површине 

брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним 

дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први у други пут. Обрачун 

по m². 

Чиме се обрађује остатак од глетованих зидова и плафона ако се боји само 33,00 m²? 

 

Одговор: Бојење зидова и плафона је у вредности наведених површина за малтерисање 

237,06 + зидова који се буду санирали. 

 

3. Питање: На страни 23/43 у предмеру и предрачуну радова у позицији 13 стоји: 

Постављање подних керамичких плочица, димензија 20х20 цм, у цементном малтеру. 

Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу 

претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. 

Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице 

фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m². 

Да ли могу плочице да се поставе без хоризонталне изолације која нигде није предвиђена? 

 

Одговор: Постављање подних керамичких плочица се мора радити по прописима преко 

хидроизолације. 

 

4. Питање: На страни 23/43 у предмеру и предрачуну радова у позицији 20 стоји: 

Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог 

ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, 

испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава 

са два кључа, три шарке и боја врата бела. Димензије измерити на лицу места.  Обрачун по 

комаду. 



Која је димензија врата? 

 

Одговор: Димензије врата се узимају на лицу места. 

 

5. Питање: На страни 23/43 у предмеру и предрачуну радова у позицији 21 стоји: 

Израда и постављање једнокрилних улазних ПВЦ врата. Врата израдити од 

високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним 

нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије 

и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата бела. Димензије измерити 

на лицу места.  Обрачун по комаду. 

Која је димензија врата? 

 

Одговор: Димензије врата се узимају на лицу места. 

 

 

6. Питање: На страни 25/43 у предмеру и предрачуну радова мала Основна школа 

Бранислав Нушић у позицији 3 стоји: 

Набавка и монтажа сендвич лима преко бетонске подлоге. У цену улази: набавка, монтажа 

и гаранција на квалитет производа у периоду од 5 година на процуривање и 15 на квалитет 

производа (у смислу замене приликом нпр случајева јачег ветра, мраза, појаве буђи у 

просторијама, процуривања и сличних недостатака било извођења или грешака у 

производима). Обрачун по m². 

Која је врста лима пластифицираног или неки други, у којој боји и која је дебљина 

сендвича – произвођач или ближи подаци, да ли се лим поставља преко неког роштиља? 

 

Одговор: Дебљина лима је  0,5 mm за полиуретански сендвич и 0,6 mm за кам. вуну. 

 


