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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1162/19-015/3                 

Датум: 17.01.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 97/2019 

(1.3.90 у Плану јавних набавки) 

 

  Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова 

у отвореном поступку број  ЈН ОП 97/2019 (1.3.90 у Плану јавних набавки) - 

Реконструкција просторне целине „Чикош“, ОРН 45454000 – Радови на реконструкцији, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 14.01.2020. године у 13,31 часова, 

којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 
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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) наручилац даје следеће: 

 

ОДГОВОРЕ:  

 

1. Наручилац дозвољава могућност да понуђачи доставе лиценце број 411 или 412, али само 

као замену за лиценце 400 или 410.  

Наведена могућност не односи се на остале захтеване лиценце - 414, 450 и 474.   

2. Одговор на ово питање већ је делимично дат у претходном одговору.  

Дакле, наручилац ће прихватити да се за једно стручно лице достави више извођачких 

лиценци само ако је у питању стручно лице са лиценцом 410, за које може да се 

достави и лиценца 414.   

Лиценца 412 и 411 не може  истовремено да замени лиценце  400(410) и 414. 

 

3. Потенцијални понуђач је под овим питањем вероватно мислио да ли штампани бетон у 

себи мора да садржи адитив којим се обезбеђује особина противклизности. 

Одговор наручиоца је да Завршна обрада штампаног бетона мора бити противклизна, 

што ће Извођач радова доказати атестном документацијом коју доставља пре почетка 

извођења предметних радова. 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и у предмеру радова код 

подополагачких радова, позиције 1.5.1 и 1.5.2,  додати противклизност.   

 

 

4. Из пројектне документацији која је доступна свим потенцијалним понуђачима види се да 

је: 

- Ширина бордуре: 50 цм;   

- да врх зида око стабла, има висинску коту 0,45 м, у односу на референтну коту 0,00.  

 

 

              

 

              Ово појашњење 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/

