
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији влаге и кровног покривача зграде Републичког завода за 

заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 1.3.6- оп/17, са следећим питањeм: 

„Na strani 27/46 predmetne Konkursne dokumentacije u okviru 5) OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE I STRUKTURA CENE, a u delu D  

STOLARSKI RADOVI, u poziciji 15. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora, u  sledećim podpozicijama: 

-    dvokrilni prozor  138/128 cm 

-    dvokrilni prozor  126/160 cm 

-    dvokrilni prozor  171/160 cm 

-    dvokrilni prozor  104/40 cm,  navodite kao jedinicu mere: m, a kao količinu: 0. 

Pitanje je: 

Da li su gore pomenute podpozicije sa jedinicom mere: m i pojedinačnom količinom: 0, predmet izvođenja radova, odnosno da li se i kod tih 

pozicija upisuje jedinična cena ilim se iste ne rade, ili je možda i najverovatnije napravljena štamparska greška ? 

Molimo Vas da nam što pre dostavite pojašnjenje i eventualnu izmenu predmetne Konkursne dokumentacije u nejasnom delu.“ 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће појашњење: 

Приликом састављања конкурсне документације дошло је до техничке грешке у изради табеле која садржи  опис радова, јединицу мере и 

количину, због чега табела јесте нејасна. 

Конкурсну документацију појашњавамо и учињену грешку исправљамо на следећи начин:   

 

 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови на санацији влаге и кровног покривача зграде Републичког завода за заштиту 

споменика културе – Београд, ЈН бр. 1.3.6 –оп/17 И СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

 

      

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ јед. кол. јед. цена укупна цена 

1. Постављање монтажно-демонтажне металне цевасте скеле. 
 

        

  Уз зидове зграде монтирати, односно по завршеним радовима демонтирати 
металну цевасту скелу у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела 
мора бити статички стабилна, анкерована и прописно уземљена. На сваких 2 м 
висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи 
поставити фосне на "кант". Скела мора да има одобрен пројекат. Користи се за 
све време трајања радова. 
Позиција обухвата сав потребан рад, алат и материјал. 
 

        

  Обрачун се врши по m² вертикалне пројекције монтиране скеле. 
 

m²  1.160,00   

2. Прикупљање, ручни утовар и одвоз шута из таванског простора.      

 У току и по завршеним радовима прикупити шут и други отпадни материјал, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.  
Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 
 

    

 Обрачун по m³ шута. m³ 12,00   

3.  Пажљива демонтажа кровног покривача од бибер црепа.  

 

Сав цреп пажљиво демонтирати, очистити и сложити за поновну употребу, 

оштећени цреп утоварити на камион и одвести на депонију.  

Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 
 

    



 Обрачун се врши по m² косе површине. m² 250,00   

4. Демонтажа дашчане подлоге са кровне конструкције.  

 

Дашчану подлогу демонтирати, очистити и сложити за поновну употребу, 

оштећену утоварити на камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети и 

утоварити на камион и одвести на депонију. 

Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 
 

    

 Обрачун се врши по m² косе површине. m² 100,00   

5. Демонтажа дрвених летви 3x5 cm. 

 

Демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију. Шут оприкупити, 

изнети и утоварити на камион и одвести на депонију. 

Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 
 

    

 Обрачун се врши по m² косе површине. m² 250,00   

6. Демонтажа опшивки прозора, опшивки димњака, иксни, виндиксни, 
опшивки лукарни, и других елемената од лима. 
 

    

 
 

Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију. 

Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 
 

    

 Обрачун се врши по m¹ лимарије. m¹ 265,00   

7.  Демонтажа дотрајалих дрвених прозора у просторијама поткровља и 

кровних дрвених прозора. 

 

    

 Демонтирати дотрајале прозоре у просторијама поткровља, као и на кровним 

лукарнама. Позиција обухвата сав потребан рад и алат. 

    



 Обрачун се врши по комаду. ком. 14,00   

А УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ  

      

Б ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 

јед. кол. јед. цена укупна цена 

8. Замена дотрајалих елемената кровне конструкције. 
 
Дрвене елементе кровне конструкције прегледати. Дотрајале елементе крова 
заменити новим, од исте врсте дрвета и истом обрадом. Урадити све прописане 
тесарске везе и ојачања од флах гвожђа, котви, завртња и кламфи. Кровну 
конструкцију поставити по упутству пројектанта.  
Позиција обухвата сав потребан рад, алат и материјал. 

        

           

  Обрачун се врши по m³ постављене грађе. m³ 2,00   

9. Заштитни премаз дрвених елемената крова. 
 
Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од 
инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским 
средством, по избору пројектанта. 

    

      

 Обрачун се врши по m² косе површине кровних равни. m² 250,00   

10. Постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције.      

 Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне 
дужине поставити на додир и заковати. 
 

    

 Обрачун се врши по m² постављене површине. m² 250,00   

Б ТЕСАРСКИ РАДОВИ  



  
 

    

В ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ јед. кол. јед. цена укупна цена 

11. Летвисање крова летвама 24/48 mm, на размаку од 23 cm за једноструко 
покривање бибер црепом, уз претходно постављање контра летви d=1 cm у 
правцу рогова. 

    

 Летвисање известо сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне 
дужине. 
 

    

 Обрачун се врши по m² постављене површине. m² 250,00   

12. Набавка новог кровног покривача од бибер црепа.     

 Набавити нови бибер цреп по узору на постојећи.  
 

    

 Обрачун се врши 30% од укупне постављене површине. m² 75,00   

13. Поновно постављање кровног покривача од бибер црепа. 
 
Цреп поставити по узору на постојећи. У првом и последњем реду поставити по 
два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у 
продужном малтеру. 
 

    

 Обрачун се врши по m² постављене површине. m² 250,00   

В УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

   

Г  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ јед. кол. јед. цена укупна цена 

14. Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске фолије.      

  
Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном 
траком, по упутству произвођача. 
 

    



 Обрачун се врши по m² постављене површине. 
 

m² 250,00   

Г УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

      

Д СТОЛАРСКИ РАДОВИ јед. кол. јед. цена укупна цена 

15. Израда и постављање застакљених прозора. 
 

    

 Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног 
алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од 
синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за 
отицање воде. Крила прозора застаклити термоизолационим стаклом 4+12+4 mm, 
постављени преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим 
китом. 
Прозоре пре уградње заштити премазом за импрегнацију. 
Боја и изглед прозора по узору на постојеће. 
 

    

 двокрилни прозор 114/45 cm 
двокрилни прозор 138/128 cm 
двокрилни прозор 97/54 cm 
двокрилни прозор 126/160 cm 
четворокрилни полукружни прозор 264/160 cm 
двокрилни прозор 171/160 cm 
двокрилни прозор 155/126 cm 
двокрилни прозор 104/40 cm 
двокрилни прозор 133/185 cm 
 

ком. 
ком. 
ком. 
ком. 
ком. 
ком. 
ком.
ком. 
ком. 

1,00 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

  

 Обрачун се врши по комаду. 
 

    

16. Набавка и постављање полукружних кровних прозора на лукарнама 
димензија 80x40 cm, са алуминијумском опшивком прозора. 
 

    

 Прозор поставити по упутству произвођача, по узору на постојеће. 
 

    

 Обрачун се врши по комаду прозора. ком. 4,00   



 

Д УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

      

Ђ ЛИМАРСКИ РАДОВИ јед. кол. јед. цена укупна цена 

17. Опшивање димњака алуминијумским лимом, развијене ширине РШ 40 cm, 
дебљине 0.6 мм.  
 
Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу 
опека. Опшивање димњака извести према упутству пројектанта. 
 

      

 Обрачун по м¹ спољне ивице димњака. м¹ 7,60   

18. Покривање кровних баџа лимом, дебљине 0,60 mm.  
 
Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. 
Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектант. Испод лима 
поставити слој „Изолим“ траке, која улази у цену покривања. 
 

    

 Обрачун се врши по m² постављене површине. 
 

m² 7,00   

19.  Покривање лукарни алуминијумским лимом, дебљине 0.60 mm. 
 
Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. 
Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектант. Испод лима 
поставити слој „Изолим“ траке, која улази у цену покривања. 

    

       

  Обрачун се врши по m² постављене површине. m² 6,00   

20. Опшивање увале, иксне, алуминијумским лимом, развијене ширине 66 cm, 
дебљине 0,60 mm.  
 

    

 Увалу извести према упутству пројектанта. Испод лима поставити слој „Изолим“     



траке, која улази у цену покривања. 
 

  Обрачун по м¹ увале. м¹ 28,00   

21. Опшивање увале између два крова, вандиксна, алуминијумским лимом, 
развијене ширине 66 cm, дебљине 0,60 mm. 

    

      

 Обрачун по м¹ вандиксне. м¹ 68,00   

22. Опшивање венца алуминијумским лимом са хоризонталним олуком, РШ 
венца 66 cm и РШ олука 66 cm. 

    

  
Опшити венац алуминијумским лимом по узору на постојећи. 
 

    

 Обрачун по м¹ венца. м¹ 150,00   

23. Опшивање атике алуминијумским лимом, развијене ширине 40 cm, дебљине 
0,60 mm. 

    

  
Окапницу препустити за 3 cm. Опшивање извести према упутству пројектанта.  
Испод лима поставити слој тер папира који улази у цену опшивке. 
 

    

 Обрачун по м¹ атике. м¹ 11,00   

24. Израда и монтажа лежећег кровног капка у отвору, димензија 50/60 cm, од 
алуминијумског лима.  
 
Поклопац израдити са потребним шаркама и ручицом за отварање. 
 

    

 Обрачун по комаду. Ком
. 

1,00   

Ђ УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ  



 

   

Е ОСТАЛИ РАДОВИ  

25. Извршити преглед и санацију оштећења комадне декоративне пластике и зидова атике од вештачког 
камена. 

 

   

 Обрачун паушално.  

 
 

  
 

        

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ  

Б ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

В ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

Г ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Д СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

Ђ ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

Е ОСТАЛИ РАДОВИ  

  УКУПНО РАДОВИ  

  ПДВ 20%  

  УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ОМ   

 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.6-оп/17.                                    

                                                                                                                                                           К О М И С И Ј А  ЗА  

                                                                                                                                              ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  1.3.6-оп/17 

 


