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Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова у 
отвореном поступку  Изградња шумских путева  ЈНМВ  бр. 17/2016 

ПИТАЊЕ  1:  Молимо  вас  да  нам  појасните  у  вези  са  партијом  1  "Курјачина  –  Брдо"
позиције из понуде бр. 14. и 15. 

• Шта  се  подразумева  под  припремом  материјала,  да  ли  се  материјал  меље  са
дробилицом и добијају фракције од 0 - 60 мм и 0 -32 мм или има већ постојећи
природни  материјал који се користи за насипање?

• Из којих мајдана се експлоатише материјал?
• Ако се меље материјал да ли има отворен мајдан или треба да се минира и ко издаје

дозволу за минирање?

ОДГОВОР:  за Партија 1: "Курјачина – Брдо" позиције 14. и 15.:
• Материјал се у складу са стандардима меље на фракције  0 - 60 мм за тампон 1и 0

-32 мм за тампон 2;
• Мајдани су: Биљег, на путу "Батура – Дикава" и мајдан на Боровњаку.
• У  зависности  од  постојећих  фракција  у  наведеним  мајданима  за  млевење,

користиће се за припрему чекићари или дозери. Минирање у Националном парку
Тара није дозвољено.

ПИТАЊЕ 2: Молимо вас да нам појасните у вези са партијом 1 "Гребен – Чучковина" 
позиције из понуде бр. 9. и 10. 

• Шта  се  подразумева  под  припремом  материјала,  да  ли  се  материјал  меље  са
дробилицом и добијају фракције од 0 - 60 мм и 0 -32 мм или има већ постојећи
природни  материјал који се користи за насипање?

• Из којих мајдана се експлоатише материјал?
• Ако се меље материјал да ли има отворен мајдан или треба да се минира и ко издаје

дозволу за минирање?
• Да ли је превоз материјала до 2,5 км?

ОДГОВОР:  за Партија 2: "Гебен  – Чучковина" позиције 9. и 10.:
• Материјал се меље дробилицом на фракције  0 - 60 мм за тампон 1и 0 -32 мм за 

тампон 2; 
• По нахођењу извођача радова материјал се може користити из мајдана у 169. 

одељењу ГЈ Тара, са трасе пута "Тисово брдо – Васића понор" или из мајдана у 
Бесеровини.
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