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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 

28/2020 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ 

28/2020, Услуге: Одржавање семафора,  доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 06.06.2020. године у 09,56 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

1.      U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 28 potrebno je da definišete na programiranje 

kog uređaja se odnosi navedena pozicija? 

 2.      U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 34 potrebno je da definišete za koji semaforski 

uređaj se odnosi ugradnja slota izvršnog modula? 

 3.      U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 35 potrebno je da definišete za koji semaforski 

uređaj se odnosi ugradnja slota konfliktnog modula? 

 4.      U obrascu strukture cene nejasne su pozicije 37 i 38. U opisu navedenih pozicija naglašeno 

je „po 1 obilasku“ a traži se količina od 416 i 156. Kako se obilazak vrši jednom nedeljno 

nelogične su navedene količine. Logično je da se te količine odnose na raskrsnice 

(416+156=572, a sa druge strane imamo 52 nedelje x 11 raskrsnica=572). Potrebno je da jasno 

definišete navedene pozicije kako bi ponuđači mogli da daju ispravne ponude i da izmenite 

dokumentaciju o ovom delu . 

 U skladu sa uočenim potrebno je da jasno definišete pozicije obrasca strukture cene kako 

bi ponuđači mogli da daju adekvatnu i ispravnu ponudu. 

 

ОДГОВОРИ: 

 

 

1. Odgovor: Odnosi se na sve uređajepomenute u obrascu. 

 
 

2. Odgovor: Odnosi se na sve uređaje pomenute u obrascu. 
 

 

3. Odgovor: Odnosi se na sve uređaje pomenute u obrascu. 



 

 

4. Odgovor: U obrascu pise za uređaj po raskrsnici 416 obilazaka, 8 raskrsnica x 

52 nedelje = 416 obilazaka. 3 uređaja na pešačkom prelazu x 52 nedelje = 156 

obilazaka. 

Zbir 416+156 = 572 

 

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 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 


