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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 
ПРЕДМЕТ:Одговори на постављена питања -  Адаптација и санација ул. Георгија 
Јакшића на к.п.3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град Број: 11/2020. 
 
1.ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији, Предмер радова, Позиција  6.3. стоји: Набавка, 
превоз и поплочавање бехатон плочама. Позиција обухвата ручно слагање  бехатон плоча на 
већ припремљену подлогу  са збијањем  и завршном обрадом засипањем песком на 
пешачким површинама, док је на колским прилазима  предвиђено постављање  плоча на 
слоју бетона. Обрачун по м2. Молимо појашњење  које које бехатон плоче су  предвиђене  и 
која је површина колских прилаза  с обзиром да је предвиђено постављање плоча на слоју 
бетона. 
 
ОДГОВОР:  Позиција 6.3 – Нудити постављање бехатон плоча  д=6цм на већ припремљену 
подлогу . На пројектованој површини  неће бити колских улаза  нити бетонирања подлоге. 
    
2 .ПИТАЊЕ  
 У конкурсној документацији, Додатни услови, Тачка 3.  Да понуђач  има у радном односу на 
неодређено  или одређено време  или  ангажоване по  основу уговора ван радног односа  41 
радника  од којих стоји: 

- 450 или 850 – и извршилац? С обзиром   да у предмеру радова нема електро радова, да 
ли је неопходно доставити доказ за инжењере  са лиценцом 450 или 850. 

ОДГОВОР: Брише се наведена лиценца. 
 
 
3.ПИТАЊЕ:У  Конкурсној документацији, Предмер и предрачун радова , позиција 4.1 , у 
опису позиције  стоји: Обрачун по м2 стварно    извршеног  асфалтног слоја,  а у колони  
Јединица мере стоји м3. 
Молимо појашњење ? 
ОДГОВОР  
На позицији  4.1  у колони  јединица мере потребно је да стоји м2. 
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4. ПИТАЊЕ 
У  Конкурсној документацији,  Предмер и предрачун радова , позиција 5.2., у опису позиције  
стоји : Обрачун по  м2 изведене позиције, а у колони  Јединица мере стоји  м3. Молимо 
појашњење? 
 
ОДГОВОР: Треба да стоји м3. 
 
5. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији, Предмер и предрачун  радова , позиција 8.5, у 
опису позиције стоји :  Набавка транспорт и монтажа  ливено гвозденог сливника  - решетке 
класе  Д400 ( 42-49кг). Обрачун по комаду. 
Молимо појашњење  да ли позиција  подразумева  само  постављање  сливничке решетке или 
израду  комплетног  сливника? 
 
ОДГОВОР:  Позиција подразумева  само сливничке решетке. 
 
6. ПИТАЊЕ  
У конкурсној документацији, Додатни услови, тачка 2. Доказ стоји: Потврда, уговор и 
окончана ситуација ( прва и поледња страна окончане ситуације  са рекапитулацијом радова)   
за све реализоване  уговоре. Уколико је  уговор анексиран, неопходно је доставити све 
анексе тог уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена... 
С обзиром да ПЗП „ Ваљево“  а.д  изводи радове на  редовном одржавању  државних путева  
првог и другог реда и да се за  изведене радове  према ЈП „ Путеви Србије“, по Уговору и 
припадајућим Анексима  који  немају рок  важења,  не испостављају  окончане  већ само  
месечне  ситуације,  а да привремена ситуација број 12 за  месец  децембар садржи 
комплетне  радове за наведену годину  ( од јануара до децембра) ,  молимо за појашњење  да 
ли се као доказ  прихвата  последња ситуација у години  - привремена ситуација број 12 за 
наведену годину. 
 
ОДГОВОР:  Као доказ се прихвата  последња ситуација. 
 

 
                              Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                                      Слађана Томићевић                                               

 
 
 
 
Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


