
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  

Број: 404-321/20-015-3 

28.04.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

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

24/2020 

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

24/2020, Радпви на пјачаваоу кплпвпзне кпнструкције, пп партијама,  доставило је наручиоцу 

писани захтев путем e-mail-а дана 27.04.2020. године у 10,23 и 13,44 и дана 28.04.2020. 

године у 08,46 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

1. Partija 4. Rehabilitacija,obnavljanje,zamena i ojačanje dotrajale podloge trotoara u ulici 

Nikole Tesle u Kostolcu  

U konkursnoj dokumentaciji u delu " Predmer i predračun radova " r.br. 14. raspisali ste 

sledeće: Nabavka i ugradnja vibro betonskih ploča po izboru investitora . Debljina ploče 

d=6cm. Obračun po m2 

Pitanje : Da li se ugrađuju vibro livene ili vibro presovane ploče ?  

 

2. Partija3. Rehabilitacija,obnavljanje,zamena i ojačanje dotrajale podloge trotoara i 

parkinga u ulici Veljka Dugoševića u Kostolcu  

 

U konkursnoj dokumentaciji u delu "Predmer i predračun radova " r.br.13. raspisali ste 

sledeće : Povezati postojeći trotoar iz ulice Nikole Tesle izrada AB stepeništa sa izradom 

obostranih metalnih rukohvata,širine stepenica uklopiti prema širini postojećeg trotoara 

pored zgrade-1,20m i povezati postojeći trotoar sa ulicom Veljka Dugoševića AB 

betonom MB 30,(pozicija obuhvata iskop,nasipanje šljunkom,izrada armature,izrada 

oplate ,betoniranje i stepenišne rukohvate ) Obračun po m2 (15*1,2+10*1,2)=30 m2 

 

Pitanje : Definišite,kolika je debljina betona ?  

 

3. U delu koknursne dokumentacije " 4.2.3 Raspolaže odgovarajućom tehničkom 

opremljenošću za izvođenje radova "  za partiju 3 i 4 raspisali ste sledeće :  

 

-Asfalta baza ili ugovor o isporuci asfalta - komada 1 

- Kamion kiper -komada 2  

- Valjak - komada 1  

-Bager - komada 1 

-Kombinovana mašina - rovokopač - komada 1 

- Vibroploča - komada 1 

-Totalna stanica ili teodolit i nivelir -komada 1 

 

 

http://r.br/


- Kamion sa dizalicom- korpa - komada 1 

  

 U delu dokazivanja dodatnih uslova tačke 4.4.3 navedena  je sledeća  napomena : Ukoliko u 

popisnoj listi nije prikazana tonaža valjkova potrebno je dostaviti dokaz iz kojeg se može utvrditi 

tonaža . 

 

Shodo napred navedenom ukazujemo vam da niste propisali  tonažu valjka koja se traži, te od vas 

tražimo da definišete tonažu i u skladu sa time izmenite konkursnu dokumentaciju .  

 

 

 

 

ОДГОВОР: 

1. У питању су вибропресоване плоче. 

2. Дебљина АБ плоче је 12цм 

3. Обзиром да за Партију 3 и 4 није тражена тонажа ваљка, иста може бити било које 

тонаже, а подразумева се да се докази за тонажу ваљака  достављају само за 

Партију 1,2 и 5 

 

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију 

 

 

 

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  

http://www.pozarevac.rs/

