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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1090/19-015/6                 

Датум: 13.01.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 90/2019 

(1.3.14 у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова у 

отвореном поступку, број ЈН ОП 90/2019 (1.3.14 у Плану јавних набавки) - Извођење 

радова на реализацији пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и 

Симе Симића, ОРН 50232000 – Услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 10.01.2020. године у 22,09 часова, 

ван радног времена наручиоца (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу 

само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром 

на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 13.01.2020. 

године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa: 

 

ПИТАЊА: 

3.5.    - URS се тражи да има интегрисан гпс/гпрс у оквиру самог уређаја, чиме се факторизује 

одређени уређај, с обзиром да сви уређаји који се налазе код нас на тржишту подржавају 

гпс/гпрс. 

- Тражи се троделни орман са оптичком кутијом да ли постоји оптицки кабал до уредај 

и да ли треба његово повезивање? 

            - Сам назив измештање семафора подразумева измештање већ постојећег семафора на 

наведеној раскрсници. Према скици раскрснице постоји само пешачки семафор са два стуба, 

тако да највероватније не постоје каблови и кабловска канализација. 

            -  У опису светлосна сигнализација 

А.           - Грађевински радови -  нема описа сечења асфалта, копања, постављање кабловске 

канализације, постављање каблова, ископавање и бетонирање потребног броја шахти. Колико 

се налази у путу, колико у тротоару односно зеленој површини? Да ли је потребно враћање у 

првобитно стање? 

У ставу кадровска опремљеност да ли је потребно лице које има сертификат за програмирање 

и повезивање уредаја? 

           

 

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: 
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ОДГОВОРЕ:  

 

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова у делу који се односи на GPS/GPRS уређај. 

2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова. 

3. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова. 

4. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и изменити и допунити предмер и 

предрачун радова. 

5. Потребно је да понуђачи у погледу кадровске опремљености, између осталог, имају и 1 

(једно) радно ангажовано лице које поседује сертификат за програмирање и 

повезивање уређаја.  

Наведено лице не мора да буде посебно ангажовано лице већ то може бити и неко од 

већ ангажованих лица за предметну набавку (КВ радник-електричар, дипломирани 

инжењер саобраћаја са лиценцом 470 или дипломирани инжењер електротехнике са 

лиценцом 450). 

 

 

 

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 

90/2019 (1.3.14 у Плану јавних набавки) - Извођење радова на реализацији пројекта 

измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића, ОРН 50232000 – 

Услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора, продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 23. јануар 2020. године до 12,00 часова. 

 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

  

        

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/

