
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-3/2017-6 

Дана: 07.03.2017. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: 2. Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-3/2017 

 
Поштовани,  
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуга „Обезбеђење 

сливника” број јавне набавке II-404-2-3/2017. 
 

 Питање: 

 

„Набавка, транспорт и уградња затварача за заштиту сливних решетки. Затварач мора бити 
прилагођен свим врстама сливничких решетки са прохромским елементима и системом за 
закључавање. Обрачун по комаду уграђеног затварача за укупно 130 комада “.  
 
Šta znači svim vrstama? Postoje razne dimenzije slivnika. Šta znače prohromski elementi? Koji su to 
elementi? Koji delovi slivnika su od prohroma? Apsolutno je nepoznato o kojim dimenzijama se radi. 
Gde se obavlja transport i ugradnja? Na koliko lokacija? Šta obuhvata ugradnju tj. kakvi su poslovi u 
opisu ugradnje? Kakav je sistem za zaključavanje? Tehnička dokumentacija je nepotpuna i po ovome 
što je objavljeno je nemoguće dati ponudu. 
 
 

  Одговори: 

 

1. Шта значи свим врстама? 

 Сливничке решетке које се постављају на коловозима служе за прихват атмосферских 
вода, каменог агрегата и лишћа као и осталог комуналног отпада  са коловоза, што 
подразумева да размак између хоризонтала на решетци мора бити довољно великог размака да 
прими накупљене нечистоће како не би дошло до загушења. За затварачке механизме који су 
предмет ове јавне набавке битна карактеристика је да исти може да се постави у сливничку 
решетку без демонтирања решетке, дакле кроз размак између хоризонтала. Различитих 
димензија, због тога што је размак између хоризонтала различит у зависности од произвођача 
али све одговарају важећем стандарду за отворе не веће од 1000мм. 
 
2. Шта значе прохромски елементи? 

  То значи да су делови механизма за закључавање за сливник направљени од нерђајућег 
челика с обзиром да су исти изложени утицају воде, соли и осталих агресивних материја. 
 
3. Који су то елементи? 

 Елементи који служе за закључавање механизма за обезбеђење сливничке решетке, да 
би се избегла ситуација да због кородирања механизма за закључавање није могуће откључати 
решетку отклонити је и очиситит сливник.  
 
4. Који делови сливника су од прохрома? 

 Ни један део сливника није од прохрома.  
 



         

    

5. Где се обавља транспорт и уградња? 

 Транспорт се обавља од локације Понуђача до Суботице и на територији града 
Суботица. Уградња се обавља на разним локацијама на целој територији града Суботице где 
постоји потреба. 
 
6.    На колико локација? 

 Уградња се врши на 130 независних сливника, локација је у више улица на територији 
Града Суботица. С обзиром да је предмет јавне набавке појединачни кључ за обезбеђење 
поједниначне сливничке решетке. 
 
7. Шта обухвата уградњу тј. какви су послови у опису уградње? 

 Уградња подразумева монтажу понуђеног механизма на закључавање на сливничку 
решетку. 
 
8.  Какав је систем за закључавање? 

 Наручилац нема захтевани систем за закључавање, Понуђач нуди онакав систем којим 
располаже. Једини захтев Наручиоца је да кључ за понуђене затвараче мора бити универзалан 
за све механизме који се уграде. Дакле један кључ мора да откључава и закључава свих 130 
механизама.    
 
 

 
 
 

 
            Комисија 
 

       __________________ 
 


