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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 
КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 
52/2020 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 
52/2020, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 09.10.2020. године у 12,32 часова којим 
тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 
 

 

 

1. Pitanje:  Da Ii je prihvatljivo  da ponudaci koji  su pre objave  javnog  poziva  za ovu 
JN izvrsili prelazak  sa OHSAS  18001 :2007 na  ISO 45001 :2018,  dostave  sertifikat za 
ISO 45001 :2018? 

 

2. Pitanje:  Da Ii za dokazivanje   referenci  mogu  da se koriste  fotokopije potvrda iz 

prethodnih postupaka koje  imaju  iste  elemente  kao  i  obrazac  potvrde iz ove 

konkursne dokumentacije za JN OP 52/2020? 

 

3. Prilikom  obilaska  lokacije  za izvodenja  radova  za  partiju  4 -  ,,Radovi  na ojacanju  
kolovozne konstrukcije  -  asfaltiranje   ulice Veljka  Duqosevica-sokak   (deo  ulice  
M.Obilica)   u  MZ  Bare",   sa predstavnikom  Narucioca,  konstatovano je da su radovi  na 
asfaltiranju ove ulice  vec izvedeni u prethodnom periodu tako da predvideni predmer 

radova ne odgovora postojecern stanju. 

Pitanje:  Molimo  za uputstvo ponudacima kako da postupaju sa ponudama  za ovu  
partiju. 

 

 

4. U obrascu strukture cene za partiju 5 -  Presvlacenje asfaltom sportskog igralista u MZ 

Dubravica, u   pozicijama   broj  8  i   11    dokaznice  kollcina  ne  odgovaraju   kolicinarna  

predvidenim   po  ovim pozicijama. 

Pitanje:  Molimo  da se nedvosmisleno definisu kolicine po ovim  
pozicijama. 

 



 

 

 

ОДГОВОР: 

1. Наручилац ће прихватити ISO 45001 :2018 уместо OHSAS  18001 :2007. 

2. Наручилац ће прихватити потврде из претходних поступака које садрже исте 
елементе као потврда из ове конкурсне документације. 

3. Обзиром да је престала потреба Наручиоца за извршењем Партије 4., 
Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка за наведену партију. 

4. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију и ускладити количине. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  


