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Свим заинтересованим лицима упућује 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 

У поступку јавне набавке радова  
 

Изградња трга у Лесковцу 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 007-3/19 
 
 

1. Подаци о наручиоцу: 
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, 

Трг Револуције 45,16000 Лесковац 
Телефон : 016/251-894  факс : 016/245-819 
Интернет страница:  www.uileskovac.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка радова- отворени поступак 
 
 
На основу члана 63 став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 
14/15 ), а на основу појашњења конкурсне документације од стране заинересованог лица  
Комисија за јавну набавку радова Изградња трга у Лесковцу, ЈН бр. 007-3/19, даје следеће  
 

ОДГОВОРЕ 
Питање 1:  
 
„ У тендерској документацији на 132. страни стоји у позицији 30 стоји: 
 
"Nabavka, transport i ugradnja korisničkog programa, programiranje i puštanje u rad informacionog 
displeja. Obračun po kom." 
 
ПИТАЊА: 
1.Да ли је понуђач у обавези да обезбеди дисплеј или не? 
2.Ако је тако које су димензије дисплеја и где се уграђује? 
3.Која је резолуција дисплеја за који је потребно направити кориснички програм?  
4.Који садржај ће бити доступан корисницима информационог дисплеја (шта од информација 
треба бити доступно)? 
5.Да ли је монохроматски или полихроматски начин приказивања информација? 
 
Молимо Вас да нам дате што ближе информације за позицију како би могли да дамо што 
прецизнију понуду јер од количине садржаја зависи цена програмирања и инплементације 
корисничког програма. “ 
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Одговор 1: 
Наведена позиција не обухвата набавку и уградњу дисплеја – информативни панел и остали 
мобилијар на будућем тргу нису предмет ове јавне набавке.  Јавном набавком бр 007-3/19- 
Изградња трга у Лесковцу, предвиђене су неопходне инсталације, а не и набавка и уградња 
самог информативног панела.  
Позиција бр. 30  предмера и предрачуна са стране 132 Конкурсне документације се брише. 
Ова техничка грешка биће исправљена кроз измену конкурсне документације. 
 

 
Питање 2:  
 
„ У тендерској документацији на 130. страни у позицији 20 стоји: 
 
"Nabavka, isporuka i ugradnja tz.,,T,, spojnice za priključenje napojnog kabla na glavni kablovski vod 
sa kompletnim priborom,prelaz kablova po principu ulaz-izlaz iz svetiljke koje se nalaze ispod klupa i 
reflektore u zelenim površinama. Obračun po kom." 
 
ПИТАЊА: 
1.Да ли се врши набавка једне врсте "Т" спојница, обзиром да се у тендерској документацији 
наводе више врста каблова као напојни не рачунајући PP00-A 4x150mm2? 
2.Ако је потребно извршити набавку више врста тзв. "Т" спојница о ком типу је реч (који су 
пресеци каблова које треба повезати "Т" спојницом)? 
3.Која је количина "Т" спојница према пресецима каблова?" 
 
 
Одговор 2: 
  

Не, преметном позицијом је предвиђено више врста „Т“ спојница. Типови спојница, 
карактеристике и количине дате су у опису позиције 20 ( за напајање светиљки из 
позиција бр 7, 8, 9 и 1) и у позицији бр. 7 ( за напајање светиљки на клупама и зеленим 
површинама) предмера и предрачуна који је саставни део ове конкурсне документације. 

 
Ови одговори представљају саставни део Конкурсне документације.  
Наручилац  ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
 

 
 

 
Комисија за јавну набавку бр. 007-3/19 
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