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НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

                     јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, је 

дана 10.11.2017. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима предметне Конкурсне документације - питањима, те у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на постављена питања: 

 

Питање бр. 1 : 
„ Поштовани,  

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у 

даљем тексту ЗЈН, обраћамо вам се са захтевом за додатним информацијама и објашњењима у вези 

конкурсне документације и припреме понуде по јавној набавци број IV 04-404-27/2017 „Изградња 

јавне уличне расвете у источној зони у Новом Бечеју“. 

  

У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 1. наводи се следеће: „Исходовање свих потребних 

сагласности за изградњу инсталација до места прикључка и прикључење инсталација нове јавне 

расвете осветљења Индустријске зоне у Новом Бечеју“. Шта тачно подразумева ова ставка, обзиром 

да је у моделу уговора у члану 7. наведено да:“... сматраће се да је увођење радова омогућено 

уколико су се стекли следећи услови: - да је Наручилац предао понуђачу техничку документацију и 

грађевинску дозволу;...“? 

 

Одговор:  

Сагласности  подразумевају сву потребну документацију коју издају надлежна општинска, 

покрајинска и републичка предузећа и институције а нису обухваћени одобрењем за извођем радова 

издатим у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи,  а неопходни су да се радови ураде 

у складу са законом. Ова позиција зависи од начина извршења радова и постојања веродостојне 

планске докуменатције, даје се паушално (нпр.  Одобрења за транспорт опреме, регулацију 

саобраћаја приликом извршења радова, одлагање вишка земље приликом ископа или одлагање 

других отпадних материјала, одобрења у случају наиласка на инсталације или објекте који нису 

уцртани у катастру, а чији су власници приватна, друштвена лица или  јавна предузећа и слично.) 

 

 

Питање бр. 2 : 
У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 2. наводи се следеће: „Израда прикључка 

новоизграђене инсталације на постојећу инсталацију јавног уличног осветљења“. Да ли 

подразумевате за ову ставку само рад или и испоруку материјала и опреме? Ако је потребна 

испорука материјала и опреме, молимо да наведете спецификацију са количинама. 

 

 



 

Одговор:  

Позиција подразумева и испоруку материјала и радове, позиција се дефинише паушално у 

зависности од начина извршења радова на самом објекту-постојеће инсталације јавног осветљења. 

 

 

Питање бр. 3 : 
У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 11. наводи се следеће: „Испорука и монтажа 

разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, предвиђен за спољну монтажу. Орман 

се испоручује компет опремљен и шемиран“. Молимо да дефинишете за разводни орман све 

карактеристике (тип, начин уградње, степен заштите, димензије...), као и потребну опрему која се 

уграђује у исти. 

 

Одговор:  

На овакав захтев заинтересованог лица, Комисија Наручиоца је дана 10.11.2017. године већ 

одговорила, дајући опис разводног ормана са подацима о опреми која се у њега уграђује,  и истог 

дана извршила измену предметне Конкурсне документације. 

 

 

Питање бр. 4 : 
У обрасцу понуде и структуре цене I фаза ставка 18. и II фаза ставка 10. наводи се следеће: „испорука 

и постављање напојног кабла типа PP00 - A 4 x 16 mm“, док је у позицијама I фаза ставка 20. и II 

фаза ставка 12.“Израда кабловских завршетака у стубу за каблове PP00 - 4 x 16 mm....“ У којим 

позицијама је грешка у типу кабла? Који тип кабла треба да се испоручи, постави и за исти да се 

изради кабловски завршетак? 

 

Одговор:  

Не постоји грешка у типу кабла,  поставља се кабел који је алуминијумски тако да се не може ни 

урадити неки други кабловски завршетак сем са алуминијумским каблом. 

 

 

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, Наручилац 

ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца. 

 

  

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         образована решењем 

                            број  IV 04-404-27/2017 
 


