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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/8 

Датум: 30.04.2019.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 

29.04.2019.године у 15,34 часова писани захтев путем mail-a (дан када наручилац не ради због 

државног празника), за појашњењем конкурсне документације, којим се тражи одговор на следеће 

питање: 

ПИТАЊЕ: 

U skladu sa čl.63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( “ Sl. Glasnik RS” br.124/12, 14/15 I 68/15), 

zahtevamo od naručioca sledeća pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude: 

 

 

U pogledu  tehničkog kapaciteta, zahtev za odgovarajućom tehničkom opremljenošću za izvođenje 

radova,ponuđač mora da raspolaže mašinama i opremom: 

1. Asfaltna baza - ili Ugovor o Zakupu asfalta ( udaljenost baze najviše 50km od mesta isporuke 

asfalta) ---- 1 komada 

2. Kamion kiper ------- 2 komada 

3. Valjak ---- 1 komad 

4. Bager ------1 komad 

5. Kombinovana radna mašina --- 1 komad 

6. Vibroploča -----komada 1 

7. Totalna stanica ili teodolit ili nivelir-- komada 1 

8. Kamion sa hidrauličnom dizalicom -korpa -komada 1 

Kao dokaz o ispunjenosti uslova prilaže: 

1. Izvod iz popisne liste sa stanjem na dan 31.12.2018 i dr 

2. fotokopije saobraćajnih dozvola važećih na dan otvaranja ponuda 

3. fotokopije polisa osiguranja za navedena vozila mašine i opremu 

4. fotokopija ugovora o zakupu. 

Pitanje glasi: 

Navedite  za koja tačno vozila , mašine i  opremu zahtevate polisu osiguranja i koju vrstu osiguranja 

zahtevate. Molim Vas budite precizni u nazivu mašina i vrsti osiguranja. 

 

 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 захтева од заинтересованог лица да пажљиво прати Портал јавних набавки и 

интернет страницу наручиоца јер да је то урадио уочио би да је конкурсна документација 

измењена и да се као доказ о техничкој опремљености понуђача тражи:  

 извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године потписана и оверена од стране 

одговорног лица или списак основних средстава или аналитичке картице основних  

средстава или уговор о куповини, рачун и отпремница добављача за опрему набављену 

у текућој години уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом,  
 

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати 

достављањем рачуна и отпремнице добављача. 

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или лизингу. 

Уговор о закупу мора да садржи прецизно дефинисан предмет и цену као битне елементе у складу 

са чланом 567. став 1. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ",  бр. 29/78, 39/85, 

45/89 – одлука УС и 57/89, " Службени лист СРЈ ", бр. 31/93 и " Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 

– Уставна повеља). 

 

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/

