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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-100-8/17-IV од 09.10.2017.год. и 404-100-9/17-IV од 

10.10.2017.год., а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем 

бр. 404-100-4/17-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-100-10/17-IV 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-100/17-IV– САНАЦИЈА ДЕЛА 

САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

1 У обрасцу структуре цене Прилог 9, страна 40/82, 

Позиција 5.10. Набавка, превоз и монтажа 

канализационих цеви са свим потребним 

материјалом за спајање цеви PVC DIN 200mm. 

Молим Вас дефинишите која је класа цеви 

дефинисана пројектном документацијом. 

Класа цеви: SN-8kN/m
2 

2 У обрасцу структуре цене Прилог бр.9-страна 

40/82, Позиција 5.11-Набавка, превоз и израда 

комплетног армирано-бетонског сливника MB30 

пречника Ø450, заједно са ливено-гвозденом 

решетком и рамом за оптерећење  од 400kN 

Молим Вас детаљ израде сливника из пројектно 

техничке документације 

Тражени детаљ није садржан у пројектно-

техничкој документацији.  

Понуђач у обавези да изврши обилазак 

локације и увид у пројектно техничку 

документацију. 

3 У конкурсној документацији у обрасцу структуре 

цене са упутством како да се попуни-Прилог бр.9-

страна 35/82-Позиција 1.2 - Профилисање 

коловоза глодалицом за асфалт „WIRTGEN“ - 

2000, д=4,0 cm, са утоваром шута у возило и 

одвозом до 1 km. Асфалт од кречњачког агрегата 

и природног шљунка.Од км 1+461,68 до км 

1+487,02. У колини јединица мере је уписано:2 

m
2
. 

Молим Вас дефинишите по којој јединици мере 

се врши обрачун позиције. 

Јединица мере је m
2
 

4 У конкурсној документацији у обрасцу структуре 

цене са упутством како да се попуни - Прилог бр. 

Јединица мере је m
2
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9-страна 43/82-Позиција 4.2- Превоз агрегата од 

изворишта материјала до асфалтне базе, 

справљање, превоз до места уградње и машинско 

уграђивање хабајућег слоја асфалт бетона од 

еруптивног агрегата АВ 11, д=4,0 цм.У колино 

јединица мере уписано је : m
32 

Молим Вас дефинишите по којој јединици мере 

се врши обрачун позиције.Да ли је у питању m
3        

или 
m

2
 

5 У конкурсној документацији у обрасцу структуре 

цене са упутством како да се попуни-Прилог бр.9-

страна 46/82-Позиција 4.1 Превоз агрегата од 

изворишта материјала до асфалтне базе, 

справљање , превоз до места уградње и машинско 

уграђивање горњег носећег слоја од кречњачког 

агрегата BNS 32, А, d=8,0 цм. У колони јединице 

мере је уписано m
3. 

Да ли је могуће да је за ову позицију у предмеру 

грешком унето m
3
 уместо m

2
 , јер је позиција 4.2. 

дата по m
2 

 

Јединица мере је m
2
 

 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР.РЕШЕЊА 404-100-4/17-IV 


