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ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
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Датум:   25.11.2015. год. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
Жарка Зрењанина бр. 8. 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

         радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру 
                     радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015 од   
                     26.10.2015. године - Четврто појашњење конкурсне документације 
 
Комисија за јавну набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру 
радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, је дана 24.11.  2015. године 
примила нови захтев заинтересованог лица, потенцијалног понуђача, за додатним информацијама или 
појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку, са питањем следеће садржине: 
 
Питање: „Молимо Вас да нам доставите објашњење за: 
 
Да ли се позиција довођења у првобитно стање пресеченог коловоза – колски улаз бетон у позицији 

- улица Чика Љубина крак 1, позиција 3б - 10 m понавља у позицији 15. код исте улице - 11m2, 
-                                    крак 2, позиција 3б – 25 m и поправка коловоза позиција 15-27m2 
-                                    крак 3, позиција 3б – 7 m и поправка коловоза позиција 15- 9m2, 
-                                    крак 4, позиција 3б – 72  и поправка коловоза позиција   16-72m2, 
- улица Н.фронта од ул. З. Јовине до Његошеве – позиција 3a-15m и позиција 15 -24m2, 
- улица Његошева од ул. ЈНА до П. Шандора – позиција 3б - 105m  и позиција 15-107m2  и 
- улица Његошева од ЈНА до Н. Фронта – позиција коловоз 3б - 15m  и позиција 13 – поправка коловозне 

конструкције 15m2.“ 
 

Одговор на питање: Позиције довођења у првобитно стање пресеченог коловоза– колски улаз бетон у 
наведеним позицијама предмера се, због техничке грешке,  ПОНАВЉАЈУ. Наиме, позиције 3а и 3б се 
искључиво односе на пресецање, рушење и превоз шута, док су поправке колских улаза и тротоара (питање 
постављено са изразом поправка коловоза) дефинисане позицијама 13, 15 и 16.  
 
Због напред наведене техничке грешке,  Комисија наручиоца врши  измене и допуне Конкурсне документације 
за набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, на 
следећи начин: 
- у опису позиције 3., код СВИХ ПРЕДМЕРА  за набавку радова на изградњи објеката фекалне 
канализације у Новом Бечеју, после речи „рушење“ БРИШЕ СЕ зарез и додаје „и“, после речи „шута“ 
БРИШУ СЕ  речи „као и довођење у првобитно стање“, и речи „тротоар израдити“  МЕЊА  у „тротоар  
је израђен“. 
 
С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за предметну 
јавну набавку радова дана 25.11.2015. године, односно 9 (девет) дана пре истека рока за подношење понуда у 
предметном поступку, наручилац НЕ  ПРОДУЖУЈЕ РОКОВЕ за подношење и отварање понуда. 
 
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници општине Нови Бечеј. 
 

                                                                                  Председник Комисије: 
                                                                                                 _______________________ 

                           Милица Нешић 


