
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  

Број: 404-210/20-015-5 

19.03.2020. 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 

18/2020 

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

18/2020, Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела,  доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 18.03.2020. године у 10,42 часова којим 

тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

 



 

 

 

ОДГОВОР: 

1.         Пптврда п радпвима на пзелеоаваоу биће свакакп прихваћена ,јер је деп јавне 
набавке, али је пптребнп збпг радпва на асфалтираоу дпставити и пптврду п радпвима 
кпји се пднпсе на асфалтираое какп је наведенп у траженим услпвима. 



2.       На другп питаое кпје се тиче брпја радника 7 ПК и НК –мисли се укупнп, јер није 
наведенп у кпнкурснпј „пп 7". 
3.       Дпказ за пдгпвпрне извпђаче је „Лиценца" , јер према измени и дппуни Закпна п 
планираоу и изградои није пптребнп дпстављати и пптврду п чланству Инжеоерске 
кпмпре Србије 
4.       У тачки 17. На 24. Страни кпнкурсне није наведенп за сваку струку ппјединачнп, али се 
ппдразумева да  је пптребна и Изјава пдгпвпднпг извпђача са лиценцпм 474.. 
5.       У ппгледу рпка за извпђеое радпва наравнп да ће бити усклађенп са нпвпнасталпм 
ситуацијпм, али не значи да ће се значајнп пдлпжити радпви псим мпжда садое ,кпја је 
услпвљена мирпваоем вегетације, укпликп садни материјал није кпнтејнерски негпван. 
6.       Образац 1. Пптписује пвлашћени члан и сваки члан групе ппнуђача. На крају пбрасца у 
наппмени пише да је пбразац пптребнп кппирати за свакпг члана групе ппнуђача. 
7.       Технички ппис је у целпсти пренет из "Прпјекта партернпг уређеоа стамбенпг блпка 
Ламела" те није кпригпван накпн уређеоа дела партера према улици М.Пијаде. У тпку 
реализације ппплпчаваоа  дпшлп је дп прпмене на терену такп да нема прпстпрних 
мпгућнпсти за садоу две саднице Sorbus arie  , а уместп садница- Lonicera pileata , 
предвиђена је– Cornus alba sibirica  из практичних разлпга, јер се Lonicera развија више у 
ширину па би требалп чешће презиваое какп не би правила сметоу бициклистима.   

 

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/

