
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-157/2017-VIII 
 Дана: 10.11.2017. године 
       С о м б о р  
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-157/2017-VIII 

 - Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3- 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

1. У следећој позицији предмера радова на страни 16. стоји следећи текст: 
  
• 2.5 Ископавање рова и подупирање 
Ровови се подупиру до макс.висине од 3.08 м (на једном месту) и 
макс.ширине око 1.3 м и инсталација демонтира према ДИН ЕН 4124 и ЕН 1610. 
  
 - Да ли и ова позиција обухвата неки ископ и како се он обрачунава? 
 - Која инсталација се демонтира и шта се са њоме ради, да ли се одвози и где? 
 
ОДГОВОР: 
 
     1. Ова позиција не обухвата ископ, већ како је дато у позицији 2.5.1 обухвата САМО 
РАЗУПИРАЊЕ рова и обрачунава се по м2.  
         Подразумева демонтажу постојеће инсталације подграде. 
 
ПИТАЊЕ: 
2. У следећој позицији радова наводите: 
 
• Полагање и сабијање материјала постељице (песак) 
заједно са набавком материјала за постељицу (песак ''Дунав'') 
од 15 цм испод цеви до 30 цм изнад круне цеви и испод коловозних 
конструкција пута, тротоара и колских улаза, у слојевима не дебљим од 30 
цм заједно са сабијањем свих потребних слојева. 
Материјал постељице мора да испуњава техничке захтеве произвођача 
цеви. 



  
Напомињемо да „жути/бањски“ песак  у свему испуњава све техничке захтеве, стога вас 
питамо да ли захтевате изричито песак „Дунав“ и на основу којих техничких параметара? 
 
ОДГОВОР: 
 2. Наручилац остаје при обавезном захтеву набавке песка "Дунавац". Жути песак због 
свог порекла и негативног искуства Наручиоца се неће признати и понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
ПИТАЊЕ: 
3. Опис шахтова у следећој позицији радова је веома штур: 
 
3. АБ шахтови правоугаоног пресека од армираног 
водонепропусног бетона МБ30 у натур обради у свему 
према детаљима из пројекта, прописима за бетон и армирани 
бетон и упутствима наџорног органа. 
Према Збирној спецификацији материјала, Бетонски елементи: 
3.1 АБ шахт за ваздушни вентил ВВ и деонички затварач ПЗ, димензије 
светлог отвора со 160x100/200 цм, Всо=3.45 м3 
  
Од којих бетонских елемената се састој шахт? Која је дебљина зида? Како се армира?    
Молимо за детаљан опис шахта и/или цртеже. 
 
ОДГОВОР: 
3 Дајемо у прилогу цртеж. 



 
 
 
 



ПИТАЊЕ: 
4.  Опис  у следећим позицијама радова је веома штур: 
 
15 Израда радионичких елемената (браварски радови) у 
свему према прописима за ту врсту посла, детаљима 
чворова из пројекта, збирној спецификацији материјала и 
упутствима надзорног органа. 
Обрачун се врши по ком готовог елемента за сав рад, 
материјал и транспорте. 
15.1 Обујмица од челичног лима димензије ≠40x6/660 мм Чел. лим ком 35 
15.2 Гумени прстен димензије 40x3/540 мм ком 35 
15.3 Грђ. гвожђе ø12/506 са куком, навојем и матицом ГА240/360 ком 70 
  
Пошто се ради о радионичким браварским радовима потребно је детаљније појаснити о 
каквим комадима се ради, појашњењем или цртежом. 
 
ОДГОВОР: 
4. Јасно је описана тражена спецификација. 


