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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, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 29.04.2020. године у 13,52 и 02.05.2020. у 

12,57  часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

1. U vezi JN OP 24/2020 Pitanja u vezi partije 4: 

- Rasveta u ulici Nikole Tesle nije definisana do kraja u JN.U vezi toga i pitanja: 

- Kolika visina stubova treba da bude za osvetljenje trotoara(20kom) ,a kolika za 

kolovoz(10kom) i koji tip stubova? 

- Koja vrsta svetiljki ide za osvetljenje trotoara ,a koja za kolovozi koja jačina svetiljki? 

- Na koju stranu ulice (gledano od centara ka "Autotransportu"će se postavlajti stubovi za rasvetu 

trotoara ,a na koju stubovi za rasvetu kolovoza? 

- Da li postoji projektna dokumaentacija koja definiše način napajanja rasvete? 

 

 

2. Partija 3. Rehabilitacija ,obnavljanje ,zamena i ojačanje dotrajale podloge trotoara i parkinga u 

ulici Veljka Dugoševića u Kostolcu  

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

Tesle u Kostolcu  

 

U delu konkursne dokumentacije  " Predmer i predračun radova " na strani 49 r.br. 14. kao i na 

strani 51 r.br 15. raspisali ste sledeće : Urbano osvetljenje saobraćajnice i trotoara led svetiljke. 

Pozicija podrazumeva nabavku i ugradnju stubova led svetiljki i ostalu potrebnu opremu 

,kablove ,merni orman .Obračun po kom.  

-Stubovi i svetiljke na saobraćajnici   kom.3  i  kom. 10 

-Stubovi i svetiljke na pešačkim površinama  kom.6 i kom. 20 

 

PITANJE : Kolika je visina stubova na saobraćajnici a kolika na pešačkim površinama ?  

Da li je električno napajanje nadzemnim kablom ili podzemnim kablom ?    

 

http://r.br/
http://r.br/


 

 

ОДГОВОР: 

Обзиром да је престала потреба наручиоца за извођењем радова на позицијама које су се 

односиле на електро радове у предмеру и предрачуну радова за Партију 3 и Партију 4., 

Наручилац ће у складу са тим изменити конкурсну документацију и продужити рок за 

подношење понуда. 

 

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/

