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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-221/20-015/3                 

Датум: 23.03.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 21/2020 

(1.3.81 у Плану јавних набавки) 

  

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

отвореном поступку број  ЈН ОП 21/2020 (1.3.81 у Плану јавних набавки) - Извођење радова 

на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи 

саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и 

канализациону мрежу, ОРН 45233125- Радови на изградњи прикључних путева, ОРН 

45111290- Основни радови за прикључке (водовод, гас, итд.), ОРН 45232410 - Радови на 

канализационој мрежи, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 20.03.2020. 

године у 16,46 часова, којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

       

1. Pitanje: 

Na str. 23 pod kadrovskim kapacitetom u uslovu 1. stoji: "Najmanje 14 izvršilaca angažovanih 

na izvođenju radova, i to: 

          1. radnik građevinske struke (putar)..... 15 izvršilaca i 

          2. vodoinstalater................................... 4 izvršioca. 

Molimo Vas da nam pojasnite koji od ovih zahteva da pratimo. Da li onaj gde se traži najmanje 

14 izvršilaca ili onaj gde se traži ukupno (putara i vodoinstalatera) 19 izvršilaca? 

2. Pitanje: 

Na str. 26 pod finansijskim kapacitetom traži se kao dokaz izveštaj o bonitetu za tri obračunske 

godine (2017, 2018, i 2019. godinu). Izveštaj o bonitetu za prethodnu, 2019. godine, nije 

dostupan pre 30. marta 2020. godine te Vas stoga molimo da izmenite ovaj zahtev.     

 

Pored ovoga, interesuje nas da li je obavezan obilazak lokacije i prilaganje potvrde o obilasku 

 

 

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 je начинио техничку грешку на страни 23. конкурсне документације те је 

уместо 19 извршилаца навео да је захтевани број извршилаца 14, иако се из даљег 

образложења кадровског капацитета може видети да је захтевани број извршилаца 

ангажованих на извођењу радова укупно 19.    

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и исправиће ненамерну техничку 

грешку.    

2. Обзиром да Увођење ванредног стања у Републици Србији и поступање у складу са 

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године 

налаже посебне мере и поступања и у поступцима јавних набавки, Наручилац је принуђен 
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да продужи рок за подношење понуда за предметну јавну набавку, тако да је нови рок за 

подношење понуда  13.април 2020.године до 12,00 часова. 

 

У вези са наведеним Наручилац обавештава заинтересовано лице да остаје при захтевима 

из конкурсне документације који се односе на услов неопходног финансијског капацитета, 

јер ће продужењем рока за подношење понуда потенцијални понуђачи моћи да прибаве  

одговарајући доказ – извештај о бонитету за претходне 3 обрачунске године (2017., 2018., 

2019.година).  

 

3. Ни обилазак локације ни прилагање потврде о обиласку локације нису обавезни услови за 

учествовање у поступку предметне јавне набавке, нити потенцијални понуђачи могу 

трпети штетне последице због тога.  

Обилазак локације свакако је препоручљив како би се потенцијални понуђачи ближе 

упознали са самом локацијом на којој ће се изводити радови као и због свеобухватнијег 

увида у предмер и врсту радова на самом терену.  

 

 

              

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 набавку радова- Извођење радова 

на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи 

саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и 

канализациону мрежу, ОРН 45233125- Радови на изградњи прикључних путева, ОРН 

45111290- Основни радови за прикључке (водовод, гас, итд.), ОРН 45232410 - Радови на 

канализационој мрежи, ЈН ОП 21/2020 (1.3.81 у Плану јавних набавки), продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 13. април 2020. године до 12,00 часова.  

Јавно отварање понуда ће се обавити 13. априла 2020. године у 12,30 часова, у 

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

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

              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/

