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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/4 

Датум: 15.04.2019.године 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 30/2019 

(1.3.4 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН 

ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки) – Рехабилитација тротоара и платоа са 

поплочавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, 

ОРН 45233222  – радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу 

дана 12.04.2019.године у 08,05 часова, писани захтев путем mail-a за појашњењем конкурсне 

документације, којим се тражи одговор на следећa питањa: 

ПИТАЊЕ: 

У вези ЈН ОП 30/2019- Електро радови ,постоје пар нејасноћа у датом предмеру у 

документацији. 

Под тачком Е1.1 наводи се да се обележавање стубних места врши према подацима из 

пројекта. 

Питање: Да ли постоји пројекат електро инсталацијоних радова за ову локацију и где се може 

прегледати? 

Под тачком Е1.2 -наводи се да ископ и полагање кабла за напајање расветних стубова није у 

саставу ове набавке. 

Питање: да ли ископ рова ради ЕПС или неки њихов извођач и како ће они полагати кабл без 

сечења и увлачења у новопредвиђена стубна места? 

Треће: у датом предмеру не постоји ставка демонтаже старих стубова и светиљки и 

одношење,Шта је са тим радовима ,ко их изводи? 
 

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 следећи: 

 

ОДГОВОР: 

1. Нови стубови се постављају уз постојеће стубове. Не постоји пројекат електроинсталација. 

Стубна места су уцртана у грађевинском пројекту. 
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2. Радове на ископу и полагању кабла ради ЕПС. Технологија и динамика тих радова биће 

предмет усаглашавања са изабраним извођачем електро и грађевинских радова. 

3. Демонтажу постојећих стубова, лира и светиљки изводи изабрани извођач електро радова. 

 

У измењену конкурсну документацију убацује се позиција:  

Е.4.2  Демонтажа постојећих стубова, лира и светиљки, са одвозом у магацин 

наручиоца  ком  26 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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/

