
 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛААНКА  
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ број 16, БАЧКА ПАЛАНКА  
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА  

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке:  
45232410 – радови на канализационој мрежи 
45232411 -  радови на полагању цеви за одвод отпадних вода 
БРОЈ: IV-404-1/2019-87-2 
ДАНА:10.07.2019. годинe        
                    

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

Потенцијални понуђач  је  дана 10. јула 2019. године упутио Захтев за   

додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка 

радова – изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у 

насељу Обровац, број  ЈН 10/2019. 

Наручилац  на постављено питање, даје следећи одговор:  

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  
 
Пoштoвaни, 
мoлимo вaс дa нaм пружитe дoдaтнe инфoрмaциje у пoступку jaвнe нaбaвкe JН 
10/2019 Изгрaдњa фeкaлнe кaнaлизaциje сa фeкaлним црпним стaницaмa у 
нaсeљу Oбрoвaц. 
 

1. Нaручилaц je у oквиру измeњeнoг прeдмeрa и прeдрaчунa рaдoвa 
oбjaвљeнoг нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 20.06.2019. у 09:22, у дeлу 2 / 
Фeкaлнe црпнe стaницe oбjaвиo дoлe нaвeдeнe пoзициje: 
„9. Набавка, транспорт и монтажа заштитне жичане ограде по ободу горње 
плоче црпне станице висине 1,80 м. Ограда типа Л550 произвођача ДОО 
Цинкара Крушевац, комплет према препоруци произвођача. Обрачун по 
дужном метру уграђене ограде. 11,8 м1 
10. Набавка, транспорт и монтажа улазних врата на горњу плочу црпне 
станице димензија 120×180 (цм). Врата су обложена заштитном жичаном 
оградом типа Л550 произвођача ДОО Цинкара Крушевац. Обрачун по 
комаду. 1 кoм“ 
  
Нaпoмeнa: Укaзуjeмo Нaручиoцу дa тeхничкa спeцификaциja прeдмeтнe 
jaвнe нaбaвкe мoрa бити прaћeнa рeчимa „или oдгoвaрajући“ у склaду сa чл. 
71. ст. 1. тaчкa 1. Стoгa мoлимo Нaручиoцa дa изврши измeну кoнкурснe 
дoкумeнтaциje у нaвeдeним пoзициjaмa, кao и дa пoступи у склaду сa чл. 63. 
ст. 5. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. 

 

http://www.backapalanka.rs/


ОДГОВОР БРОЈ 1: 
 

Наручилац је дао одговор кроз Измене и допуне конкурсне документације-
други пут, односно, у Прилогу 1-Спецификација  радова, у делу 2 / Фeкaлнe 
црпнe стaницe, у позицијама 9. и 10., поред произвођача ДОО Цинкара 
Крушевац додато је „или oдгoвaрajући“, при чему је Наручилац у склaду сa 
чл. 63. ст. 5. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, продужио рок за подношење 
понуда до 17.07.2019. године, до 12:00 часова, а отварање понуда 
17.07.2019. године у 12:30 часова. 

 
 
 

Комисија за ЈН 
 


