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Ч а ј е т и н а  

  

Питања и одговори за ЈНМВ 06/17 Насипање  путева  

 

Питање 1: У предмеру и предрачуну радова у позицији 1 није наведено коју 

путни правци на територији Општине Чајетина се насипају јаловином и 

њихове локације како би знали колике су дужине транспорта јаловине? 

Одговор 1: Сви путни правци који ће се насипати се налазе на територији 

општине Чајетина. Конкретни путни правци биће накнадно одређивани, у 

складу са потребама наручиоца. 

 

Питање 2: У предмеру и предрачуну радова у позицији 1 нисте навели да ли 

је јаловина кречњачког, магнезитског или серпетинског порекла. Нисте 

навели ни колико процената земље треба да има јаловина. Подсећамо вас да 

јаловина представља ( у овом случају ) остатак од млевења па би вас 

замолили да ближе дефинишите карактеристике јаловине јер смо имали 

лоше искуство када су се изводили радови на путевима, јер су неки извођачи 

тумачили да јаловина може бити и серпентиског порекла. 

Одговор 2: Јаловина је кречњачког порекла( типа каменолом Сурдук или Јелен 

до или Бистрица) 

 

Питање 3: Молимо вас за појашњење у предмеру и предачуну радова у 

позицији 2 које категорије је локални серпентински материјал на позајмишту 

у коме се врши ископ? 

Одговор 3: Материјал је од III до IV категорије. 

 

Питање 4: Молимо вас за појашњење у предмеру и предачуну радова у 

позицији 3 које је категорије земљиште у коме се врши ископ канала? 

Одговор 4: Земљиште  је од III до IV категорије. 

 

 

Питање 5: Молимо вас за појашњење у предмеру и предачуну радова у 

позицији 4 оребрене ПВЦ цеви да ли имају ознаку СН ( ознака за темени 

притисак)? 

  



Одговор 5: ПВЦ цеви немају неведену ознаку. Могу да имају али није обавезно. 

 

Питање 6: У предмеру позиција 1 и позиција 2 да ли су обезбеђена позајмишта 

са којих се узима јаловина и серпентински материјал, или је извођач обавезан да 

сам обезбеди  позајмишта? 

 

Одговор 6: Позајмишта ће обезбедити наручилац тј.инвеститор. 

 

Питање 7: Да ли је потребно приликом достављања понуде доставити и меницу 

и менично овлашћење за озбиљност понуде? 

 

Одговор 7: Приликом достављања понуде није потребно доставити  меницу и 

менично овлашћење за озбиљност понуде. Потребно је доставити  меницу и 

менично овлашћење приликом потписивања уговора за добро извршење посла. 

 

 

 

 


