
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  

Број: 404-321/20-015-5 

06.05.2020. 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, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 04.05.2020. године у 13,36  часова којим 

тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

Partija 3-Rahabilitacija i sanacija trotoara u ulici Nikole Tesle u Kostolcu 
 

Poz.13  iz Predmera glasi:Izrada ravnajućeg sloja od granulisanog materijala 4-8mm,debljine 

sloja d=1ocm u zbijenom stanju 

 

1.Pitanje glasi: Da li je u pitanju granulisani materijal od kamenog agregata ili granulisani 

materijal od šljunka,obzirom da je debljina sloja 10cm 

 

 

 

Poz.11 iz Predmera glasi: Nabavka i ugradnja bubanj-slivnika komplet sa livenom gvozdenom 

rešetkom  i priključkom na kanalizaciju PVC cevima fi 160.Pozicija podrazumeva i kompletan 

iskop i ugradnju svih elemenata slivnika. 

 

1 Pitanje glasi: Obzirom da je kišna i fekalna kanalizacija već postojeća i funkcionalna u ulici 

Nikole Tesle,da li se radi o rekonstrukciji postojeće mreže ili dodavanju nove na vec postojeću? 

 

2.Pitanje glasi: Obzirom da je kišna i fekalna kanalizacija postojeća i nalazi se na delu 

saobraćajnice-ulice,a ne na delu trotoara,da li su predvidjene liveno gvozedene rešetke za težak 

saobraćaj i od koliko KN? 

 

3.Pitanje glasi:Koji je prečnik bubanj-slivnika?  

 

4.Pitanje glasi:Pozicija obuhvata samo iskop,ne i vraćanje saobraćajnice od asfalta u prvobitno 

stanje,kao ni nabijanje materijala u slojevima,opsecanje postojećeg asfalta, obzirom da je u 

pitanju saobraćajnica?Da li se podrazumeva vraćanje u prvobitno stanje,donjeg sloja kao i sloja 

od asfalta? 

 

5.Pitanje glasi: Koja je dužina PVC cevi prečnika Fi 160 kojima se vrši povezivanje na 

kanalizaciju? 

 

 

 



ОДГОВОР: 

Pozicija 13. – odgovor na pitanje broj 1. - U poz13. se radi o drobljenom kamenom agregatu 

granulacije 4-8mm d=10cm 

Pozicija 11. – 

1.  Javna nabavka se odnosi na: REHABILITACIJU I SANACIJU TROTOARA u ulici 

NIKOLE TESLE u Kostolcu i tom javnom nabavkom nije tretirana ulica. Sve što sadrži 

predmer i predračun odnosi se na trotoar. 

2. Sve što sadrži predmer i predračun odnosi se na trotoar. 

3. U pitanju je gajger slivnik. Naručilac će izmeniti  konkursnu dokumentaciju. 

4. Ne radi se ulica već trotoar i u poz 9. stoji koja nosivost šaht poklopca treba. 

5.  Dužine cevi su promenljive (povezuju se do najbliže šahte na trotoaru,) a ne duže od 10m. 

 

 

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/

