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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-720/19-015/3 

Датум: 12.08.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 51/2019 

(1.3.81,1.3.82., 1.3.83., 1.3.26., 1.3.86 и 1.3.24. у Плану јавних набавки)  
  
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова број 

ЈН ОП 51/2019 (1.3.81,1.3.82., 1.3.83., 1.3.26., 1.3.86 и 1.3.24. у Плану јавних набавки)  - 

Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама, ОРН 45233222 – радови на 

поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу писани захтев путем mail-a 

дана 08.08.2019. године у 13,48 часова. Наведеним захтевом тражи се одговор на следећа 

питања: 

 

ПИТАЊА:  

    Предмер радова за Партију 1: Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање 

улице Николе Граонића у Костолцу: 

 

1. За позицију I.4.-Рушење постојећих објеката од чврстог материјала, 

1.1. У опису позиције је наведено да ће се обрачун радова вршити по m3 док је за 

јединицу мере уписано паушал. 

Молимо да се дефинише јединица мере за наведену позицију. 

1.2. Молимо за потврду да се под овом позицијом подразумева само рушење 

надстрешнице угоститељског објекта која је израђена на тротоару. 

2. За позицију I.7.1.- Демонтажа и вађење постојеће заштитне ограде за пешаке 

С обзиром да је количина за наведену позицију 0, тј да позиције неће бити, молимо да 

се ова позиција брише из предмера како не би правила забуну у смислу да ли за њу 

треба понудити јединичну цену или не. Уколико брисање позиције није прихватљиво 

наручиоцу, молимо за инструкцију да ли ћелију са јединичном ценом треба попуњавати 

или не. 

3. За позицију I.8. – Демонтажа постојеће вертикалне сигнализације 

Назив позиције подразумева демонтажу вертикалне сигнализације и позиција има 

количину од 4 ком, док се опис позиције односи на демонтажу постојећих жичаних 

плетива и дворишних ограда које су према пројекту предвиђене за уклањање и 

поновно монтирање по завршетку радова са додатком 50% нове. 

Молимо да се дефинише да ли ова позиција подразумева демонтажу вертикалне 

сигнализације или постојећих ограда. 

Уколико се ради о оградама потребно је додатно дефинисати висину и дужину ограде и 

променити јединицу мере у „m1“ уместо „ком“. 

4. За позицију II.1.- Ископ земљаног материјала 

С обзиром да је укупна количина ископа од 20 m3 расподељена на 16 m3 машински и 4 

m3 ручно, молимо да се податак о укупној количини од „20 m3“ брише како не би 

правио забуну у смислу да ли ћелије са ценама поред те количине треба попуњавати или 

не. 

5. За позицију II.2.- Израда насипа 

Исто питање као за позицију  II.1. 
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6. За позицију III.4.- Израда хабајућег слоја од асфалт бетона AB11sA и AB 8A 

У опису позиције се наводи да се на коловозу ради AB11 у дебљини d=5cm док се ниже 

у истом опису наводи дебљина на коловозу од d=4cm. Молимо да се ускладе подаци у 

опису и дефинише која је дебљина асфалта на коловозу. Такође молимо да се 

измене ознаке асфалтних мешавина на AB 11 и AB 8 обзиром да су оне најчешће у 

примени. 

7. За позицију III.7.- Израда банкина 

Молимо да се ова позиција брише с обзиром да је предвиђена количина од 0 m2 

како не би стварала забуну у смислу да ли треба попуњавати ћелију за цену ове 

позиције или не. 

8. За позицију V.2. –Демонтажа и монтажа ливено гвоздене сливничке решетке 

У опису позиције се наводи да се решетка за тешко саобраћајно оптерећење демонтира 

па монтира на AB прстен MB 30. Молимо да се прецизира да ли позиција 

подразумева и набавку и уградњу новог AB прстена. 

9. За позицију V.5. – Укидање сливничких шахтова 

Молимо да се ова позиција брише с обзиром да је предвиђена количина од 0 ком 

како не  би стварала забуну у смислу да ли треба попуњавати ћелију за цену ове 

позиције или не. 

10. За позицију VI.1. Саобраћајни знакови 

Да ли је позицијом предвиђена и набавка саобраћајних знакова? Ако јесте, 

потребно је дефинисати класу, величину и врсту знака који се набавља и монтира. 

11. За позицију VI.3. – Монтирање заштитне ограде за пешаке и стубова против паркирања 

11.1 Молимо да се позиција са заштитном оградом за пешаке брише с обзиром да је 

предвиђена количина 0 како не би стварала забуну у смислу да ли треба 

попуњавати ћелију за цену ове позиције или не. 

11.2  У опису позиције се не наводи набавка. Да ли позиција подразумева и набавку 

стубова против паркирања?    

 

Предмер радова за Партију 2: Радови на ојачавању коловозне конструкције – 

асфалтирање улице Јована Драгашевића 

 

12. За позицију IV.12. Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу 

Молимо да се дефинише да ли позиција подразумева и набавку саобраћајних 

знакова? 

Такође је потребно дефинисати класу, величину и врсту знакова који се набављају 

и монтирају. 

 

Предмер радова за Партију 5: Санација  тротоара у делу улице Воје Дулића (од галерије 

Милене Павловић Барили до Његошеве) са уклањањем дела ограде према Тргу 

Даворјанке Пауновић 

 

13.  За позицију 3. –Рушење постојећих ивичњака 

Позицијом је предвиђен преглед постојећих ивичњака, рушење, чишћење, контрола 

димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака ради њихове поновне монтаже. 

С обзиром да се рушење ивичњака обавља углавном машинским путем, квалитет и 

стање ивичњака након демонтаже је такво да су они ретко подобни за поновну уградњу. 

Предлажемо да се опис позиције измени у „рушење ивичњака са одвозом на 

депонију“ како би се за ову позицију понудила адекватна цена која ће одговарати 

стварно изведеним радовима.  
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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) обавештавамо заинтересовано лице 

следеће: 

 

ОДГОВОР: 
 

Наручилац прихвата изнете сугестије заинтересованог понуђача и из тог разлога ће 

приступити измени и допуни конкурсне документације, као и продужењу рока за подношење 

понуда. 

 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број ЈН ОП 

51/2019 (1.3.81,1.3.82., 1.3.83., 1.3.26., 1.3.86 и 1.3.24. у Плану јавних набавки) - Радови на 

ојачавању коловозне конструкције, по партијама, ОРН 45233222 – радови на поплочавању 

и асфалтирању површина, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је  21. август 2019. године до 10,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

 

Јавно отварање понуда за све партије ће се обавити 21. августа 2019. године у 11,00 

часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 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/

