
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 2  

 

Број: 5.2-28672 

Дана: 16.09.2019. 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке - Извођење радова на повезивању насеља 

Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала 

број 03-И/19, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

дана 19.08.2019. године 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење за - Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним 

системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала број 03-И/19 

 

Поштовани, у складу са тачком 14. тендерске документације по јавној набавци бр. 03-

И/19 која се односи на Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним 

системом Новог Сада (I фаза), молимо Вас да нам појасните позицију 7.05. предмера 

радова 

Наиме позиција 7.05. гласи: 

7.05.   Довођење постојећих коловозних конструкција  

             у теxнички исправно стање. 

             Након затрпавања и набијања рова до прописане  

             збијености и пријема од стране надзора, на месту 

             укрштања са саобраћајницом извршити израду нове  

             конструкције саобраћајнице, дебљине и састава као  

             постојећа конструкција. Извођач радова водовода дужан је  

             да пре израде коловозне конструкције преда атесте 

             надзорном органу о  квалитету збијања слојева песка  

             приликом затрпавања рова. Уколико постигнута  

             збијеност одговара стандардима за израду одговарајуће  

             саобраћајнице, може се приступити њеној изради. Слојеве 

             конструкције радити у складу са одговарајућим 

             прописима, са потребним испитивањима.                                                                                                                                                                                                                                                            

             Обрачун се врши по метру квадратном изведених радова 

            за сав рад и материјал. 

 

Питање: 

Наведеном позицијом предмера предвиђено је довођење коловозних конструкција у 

технички исправно стање. Како би се избегло нагађање у погледу количина материјала 

за израду коловозне конструкције, а самим тим омогућило равноправно наступање свих 

понуђача, молимо вас да додатно појасните тј. дефинишете врсту материјала и дебљину 

свих слојева коловозне конструкције имајући у виду да премером радова нису 

дефинисане посебне позиције набавке и уградње ломљеног камена за израду коловозне 

конструкције. 

 

С'поштовањем 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

Затрпавање рова песком је описано у поз. 3.05. и завршава се на цца - 40cm од коте 

коловоза. 

Следећи слој је слој ломљеног камена у дебљини од цца 30cm машински збијен до 

носивости ≥55Mpa. Затим иде слој БНС-а у дебљини од 6cm и слој асфалтбетона од 4cm, 

а све у складу са условима ЈКП „Пут“-а Нови Сад и техничким условима за грађење 

путева у Републици Србији, део 2, Посебни техничким услови. 2.4. Коловозне 

конструкције. 

Приликом формирања цене за поз. 7.05. предметне јавне набавке, све горе наведено треба 

узети у обзир (осим поз. 3.05.), како је наведено у самом техничком опису поз. 7.05. 

„обрачун се врши по m2 изведених радова за сав рад и материјал“. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 03-И/19                                                                                


