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Број: 5.2.- 4720                                                             
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Предмет: Одговори на питањe потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 22.02.2018.  у  12.23 часова , за јавну набавку велике вредности радова у 

отвореном поступку – 06/18-С, Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 

исправно стање раскопаних површина јавне намене. 

 

Дана 22.02.2018. у  12.23 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике вредности радова у 

отвореном поступку – 06/18-С, Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 

исправно стање раскопаних површина јавне намене.Наручилац је истог дана 22.02.2018 

године у 12,49 потврдио пријем е-маила. 
 

Питање гласи: 
 

„Поштовани, 

 

Молимо Вас за одговор да ли асфалтна база капацитета 100 t/h задовољава техничке 

капацитете,односно реалне потребе производње асфалта на радовима на довођењу у 

првобитно или технички исправно стање површина јавне намене ?“  
 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговор на питање  

 

Поштовани, 

За реализацију дела јавне набавке који се односи на довођење површина у технички 

исправно стање биће неопходно у истом дану уградити више врста асфалтних мешавина на 

више локација, при чему је неопходно да асфалтна база у току истог дана пређе из 

производње једне у другу врсту асфалтне мешавине. Поред тога, планирано је и довођење 

већих површина у технички исправно стање које ће бити потребно урадити у кратком 

временском периоду, и у току зиме, када се очекују ниске температуре и лоши временски 

услови.  

Овакви услови рада захтевају већи производни капацитет асфалтне базе који обезбеђује да 

се за време ниских температура, изврши брже загревање и сушење камених агрегата 

потребних за производњу асфалтне масе који у зимском периоду имају знатно већу 

влажност. Да би се обезбедио квалитет и брзина у извођењу, поготово када се има у виду да 

је току истог дана потребно променити више пута производни процес да би се произвело 

више врста асфалтних мешавина, Наручилац се одлучио за асфалтну базу средњег 

капацитета и остаје при услову захтеваног капацитета асфалтне базе од 150 т/час. 

 

С поштовањем, 
                                                                         ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                   Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

   


