
 

 

 
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-738/19-015/4 

Датум: 16.08.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                     

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 53/2019 (1.3.11. у 

Плану јавних набавки)  

 

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

ОП 53/2019 (1.3.11. у Плану јавних набавки) - Радови на ојачавању коловозне конструкције-

асфалтирање улице Синђелићеве са израдом тротоара, ОРН 45233222 – радови на поплочавању и 

асфалтирању површина, доставило је наручиоцу писани захтев путем mail-a дана 13.08.2019. године у 

12,05 часова. Наведеним захтевом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА:  

 

    У прописаном року тражимо од вас додатно појашњење за горе поменуту јавну набавку. 
Наиме расписали сте следеће: 

1. У обрасцу бр.12 Предмер радова, у опису грађевинских радова предходни радови позиција бр. 

1.8 стоји Измештање стубова јавне расвете. 

2. У позицији 3.6 горњи строј стоји Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча. Цена обухвата 

набавку и планирање песка фракције (2-4mm) у збијеном стању d=5 cm  

 

Питања: 

1. Зашто у опису грађевинских радова стоји позиција измештања стубова јавне расвете када у 

предмеру постоји посебан опис радова израде уличне расвете? 

2. Зашто у позицији 3.6 није прецизирано које се бехатон плоче траже, којих димензија и којих 

боја? 

3. Зашто се не траже бехатон плоче за слепе особе?  

 

 

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) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Позиција 1.8 у групи грађевинских радова односи се на демонтажу постојећих стубова и одвоз 

истих на локацију коју одреди наручилац.  

Група радова под B „Расветни стубови и лире“, односи се на комплетне радове за израду нове 

расвете са испоруком стубова.   

2. Тротоари се израђују од бехатон плоча 30/30 до 20% пребојености, по избору наручиоца, што 

све улази у калкулацију цене. 

3. Предметни радови обухватају и израду трака водиља за слепе особе од тактилних бехатон 

плоча, истих димензија као што су и основне плоче, и њих треба укључити у калкулацију цене.  
 

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/

