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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/5 

Датум: 19.04.2019.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 18.04.2019.године у 13,34 часова, писани захтев путем mail-a за појашњењем конкурсне 

документације, којим се тражи одговор на следећa питањa: 

 

ПИТАЊЕ: 

У делу конкурсне документације 4.2. додатни услови, 4.2.2. кадровски капацитет, тражите: 

412 – одг. изв. радова грађ. конструкција и грађ. занатских радова на објектима нискоградње, 

415 – одг. извођач радова саобраћајница, или 

418 – одг. извођач радова друмских саобраћајница 

Питање бр. 1: Да ли може дипл. грађ. инж. са лиценцом  410 – одг. извођач радова грађ. 

конструкција и грађ. занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње? 

Опис делатности: 

Извођење радова на грађењу грађ. конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији 

конструкција градских саобраћајница и свих некатегорисаних путева. 

Питање бр. 2: У позицији Е3.1 "тражите" кружни сегментни стуб тип KRS-A-8,5/60. 

Обзиром да је KRS ознака за конусни стуб, а CRS за сегментни стуб, наше питање гласи која 

ознака иде уз тражени стуб? 

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: 
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ОДГОВОР: 

1. Наручилац дозвољава могућност да одговорни извођач радова поред тражених поседује 

и лиценцу 410 - одговорни извођач радова грађевинских. конструкција и грађевинско 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње. 

2. Наручилац захтева испоруку, транспорт, подизање, нивелисање и фиксирање за анкерну 

плочу темеља, кружног сегментног стуба са анкер плочом сличан типу CRS -A-8,5/60. У 

питању је техничка грешка у једном слову до које је дошло приликом превођења описа 

позиције из пројекта из ћириличног у латинично писмо. 

3. У предмеру електро радова исправљене су техничке грешке начињене на позицијама 

Е3.1, Е3.2, Е4.1 и Е7.1. 

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 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, продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 06. маj 2019. године до 12,00 часова. 

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

15,30 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 06. маja 2019. године у 12,30 часова, у просторијама 

Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених 

представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију са обавештењем о продужењу 

рока за подношење понуда 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/

