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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-221/20-015/5                 

Датум: 04.05.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 21/2020 

(1.3.81 у Плану јавних набавки) 

  

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова у 

отвореном поступку број  ЈН ОП 21/2020 (1.3.81 у Плану јавних набавки) - Извођење радова 

на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи 

саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и 

канализациону мрежу, ОРН 45233125- Радови на изградњи прикључних путева, ОРН 

45111290- Основни радови за прикључке (водовод, гас, итд.), ОРН 45232410 - Радови на 

канализационој мрежи, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 30.04.2020. 

године у 13,25 часова, којим тражи  одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

       

 
 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени  гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће: 

 

ОДГОВОР (одговор пројектанта):  

              
 

1. Испитивање комплетно изграђене коловозне конструкције односи се на две возне 

траке („претицајна трака“ је грешка у техничком опису позиције у предмеру). 

2. Испитивање се врши за сваку возну траку (има две возне траке). Укупне дужине трака: 

2x 954,63m= 1909,26, то је приближно 2,0 km (заокружено на први већи km). 

3. Испитивање отпорности на клизање се врши на сваких 400 m, за обе траке. Укупна 

дужина трака је 1909,26 m/ 400m= 4,7 односно заокружено на 5 мерења укупно. 
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4. Увид у пројектну документацију може се извршити сваког радног дана у периоду од 

9,00 до 12,00 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца. Обилазак 

локације можете извршити 06.05.2020. године у периоду од 9,00 до 11,00 часова. 

               Особа за контакт је Бобан Панић, телефон 012/539-691. 

      

 

              Ово појашњење у  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/

