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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 13-8/2018 

Датум: 01.06.2018.год. 

Г О Л У Б А Ц 

 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратило се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

број: 9/2018 – Реконструкција зграде за смештај одељења  Гимназије у Голупцу – ознака и 

назив  из општег речника  набавки:  45262700 - Адаптација зграда, 45400000 - Завршни 

грађевински радови са следећим питањима: 

 

1. Питање: 
 „Да ли је објекат на коме се изводе радови објекат под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе? ’’ 

 

 Наручиоцилац,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје 

следећи: 

Одговор: 

  У Елаборату Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и 

утврђене мере заштите у оквиру граница Просторног плана Општине Голубац, израђеног 

од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, евидентирана је 

зграда старе основне школе у ул. Цара Лазара бр. 17, са статусом предходне заштите. 

 

2. Питање: 

  „ У предмеру радова III Зидарски радови ставка под бројем 2,3 и 4 дата је позиција 

на изради профила фасадне декоративне пластике и малтерисање сокле кречним малтером 

са шприцањем цементним млеком. Позиција 3 „Ново глатко малтерисање равних фасадних 

површина...Предходно нанети премаз „ROFIX PP 201 SILICA“. 

Да ли можете детаљно дефинисати начин израде позиција 2,3,4 пошто је у опису ових 

радова пројектант предвидео малтерисање ових зидова кречним малтером са предходним 

шприцањем цементним млеком, док се истовремено зидови премазују подлогом ROFIX PP 

201 SILICA. Технологија израде Rofiх материјала је строго дефинисана упутством 

произвођача па је нејасно из наведеног да ли се малтерисање врши ROFIX кречним 

малтером са предходним премазивањем зидова ROFIX подлогом?  

Позиција 4 каже „Израда свих профила фасадне пластике... Планирати извлачењем 

челичним шаблоном у продужном малтеру са додатком полимера „POLICEM.“ 

Уколико применимо материјале произвођача ROFIX и за ову позицију, технологија израде 

ове позиције је сасвим другачија и сви додаци на бази цемента су неупотребљиви. 

Молимо да се изјасните са тачним описом ове позиције како би могли да спремимо понуду. 

Такође, молимо да дефинишете број комада шаблона потребних за израду позиције број 4, 

с обзиром на то да је њихова израда доста компликована и захтева посебну позицију на 

изради тих шаблона? “ 

 

 Наручилац,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје следећи: 

Одговор: 

После обијања старог малтера, извршити прање опеке и спојница водом под 

притиском. Након сушења нанети ROFIX PP201 SILICA премаз по упутству 

произвођача. Грешком је остављен цементни шприц. Потребно је извести кречни 
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шприц, овог или производа сличног овом произвођачу. Израда малтерисања је 

кречним малтером. За малтер није дефинисан произвођач. 

Питање израде декоративне пластике је могуће на дава начина: 

-  израдом калупа и изливањем бетонских профила, који би били монтирани на зид; 

- израдом цементне подлоге на делу фасадне пластике и израдом елемената по   

     опису. 

 

3. Питање: 

 „Како је позицијом V/1 фасадерски радови ставка под редним бројем 1 „Припрема и 

глетовање свих фасадних површина материјалом  као „Jubolin F“ двокомпонентном масом 

за спољне зидове“. Сматрамо да је потребно променири овај опис због раније 

употребљених материјала ROFIX тако да предлажемо да маса за обраду фасадних 

површина буде од истог произвођача, односно ROFIX.  Такође, неопходно је усагласити и 

наношење подлоге-завршне боје, сматрамо да је неопходно да сви материјали буду од 

истог произвођача због евентуалних хемијских реакција до којих може доћи наношењем 

материјала на већ постојеће (нанешене) слојеве, па би наш предлог био да као завршни 

слој односно боја буде такође од произвођача ROFIX како би се избегле евентуалне грешке 

приликом извођења радова.“ 

 

 Наручилац,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје следећи: 

Одговор: 

 Остали описи коришћених материјала остају као у опису позиција у Обрасцу IX - 

Предмер и предрачун радова. 

 Можете предвидети и замену материјала, ( одреднице „као“ , „или сличним“ у 

позицијама Предмера и предрачуна радова),  минимално захтеваног квалитета, са 

усаглашавањем са технологијом једног произвођача.  

 Цену позиције формирати по предвиђеном опису, у цени израде профила 

предвидети све потребне елементе за квалитетну израду дате позиције 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број  

9/2018 


