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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 50/2019 

(1.3.25 у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

50/2019 (1.3.25 у Плану јавних набавки)- Радови на ојачавању коловозне конструкције – 

асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда- Фаза 

1 и фаза 2 (од улице Кнез Милошев Венац  до улице Цане Бабовић ) у МЗ „Чачалица“, ОРН 

45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 08.08.2019. године у 15,00 часова, којим тражи одговор на следећa 

питањa: 
 

1. У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене, у позицији 6.3.3, 6.4.6 i 7.2.2 су 

изостављене јединице мере. Молимо вас да се упишу недостајајуће јединице мере. 

2. У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене, у позицији 8.4. су предвиђени 
гумени успоривачи саобраћаја h=7cm. 

У Техничом опису у пројектнe документацијe су дефинисане асфалтне платфоме за 

успорење саобраћаја. У исто време пројектантски предмер из пројекта предвиђа 

бетонске успориваче саобраћаја. 

Молимо да се прецизира захтев по овој позицији и јасно дефинише захтев по овој 
позицији. 

3. Указујемо на нелогичност појединих одредби модела уговора. 

Наиме у члану 23 став 2 захтев за технички преглед је дужан да поднесе Наручилац. 
Мишљења смо да овај захтев подноси Извођач Наручиоцу. 

4. Обзиром да у конкурсној документацији није прецизно назначено, молимо за 

информацију да ли депонију за одвожење материјала обезбеђује Наручилац и на којој 

локацији и удаљености се она налази? 

 
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: 

 

ОДГОВОРИ 



 

1.  У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене , у позицији 6.3.3, 6.4.6 i 7.2.2 

уписане  су  јединице мере. 

2. Успоривачи  саобраћаја- асфалтне платформе h=7cm  

 

3. Наручилац остаје при одредбама члана 23. Став 2. модела уговора . 

 

4. Депонију за одвожење материјала обезбеђује извођач, транспортна даљина на депонију до 

10 km. 

 

        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 

50/2019 (1.3.25 у Плану јавних набавки) – Радови на ојачавању коловозне конструкције – 

асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда- Фаза 

1 и фаза 2 (од улице Кнез Милошев Венац  до улице Цане Бабовић ) у МЗ „Чачалица“, ОРН 

45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 21. август 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 21. августа 2019. године у 12,30 часова, у 

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

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 
 

 

Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда 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/

