
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

Служба за јавне набавке 

XVI број: 404-6/5-2 

Београд 

Булевар краља Александра 77 

08.02.2018.  године 

 

Јавна набавка број: 1/2018 

 
  

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1/2018 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

 

I - Дана 05.02.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављенa су, електронским 

путем, два захтева за појашњењем конкурсне документације и дана 07.02.2018. године, један захтев 

за појашњењем конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке број 1/2018, набавка 

радова на санацији некатегорисаних путева, следеће садржине:  

 

 

1. Питање: 

 

“Који је рок за подношење понуда, обзиром да сте ставили да је 25.02, а то је недеља” 

 

Одговор: 

 

Захваљујемо потенцијалном понуђачу на указанoм пропусту. 

Ради се о техничкој омашци. Наручилац врши измену Конкурсне документације и одређује 

нови рок за подношење понуда и то: понедељак, 26.02.2018. године до 10 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.02.2018. године у 12:00 часова, у Малој сали, на 

првом спрату Управне зграде Градске општине Звездара,у Београду, Булевар краља Александра 77. 

У складу са Законом, наручилац објављује измењену верзију Конкурсне документације, као 

и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

2. Питање: 

 

“Да ли као доказ пословног капацитета можемо доставити потврде на реконструкцији, 

рехабилитацији, изградњи и санацији путева вишег реда?” 

 

Одговор: 

 

 Наручилац не прихвата као доказ пословног капацитета референтне потврде које се односе 

на реконструкцију, рехабилитацију, изградњу и санацију путева вишег реда, с обзиром да путеви 

вишег реда нису по врсти радови који чине предмет ове јавне набавке. 

 



 

 

 

 

3. Питање: 

 

“Да ли је неопходно да су радови извођени код различитих референтних наручилаца имајући у 

виду да та чињеница не доприноси квалитет радова, а притом сужава конкуренцију и нарушава 

начело једнакости понуђача?” 

 

Одговор: 

 

Прихвата се сугестија понуђача. 

Наручилац мења услов пословног капацитета у склопу измене Конкурсне документације, а 

у сврху повећања конкурентности ове јавне набавке. 

 

4. Питање: 

 

“Да ли ћете прихватити референце, ако смо изводили радове на уређењу атарског пута тј. 

Периодично одржавање атарских путева, као и редовно одржавање макадамских путева?” 

 

Одговор: 

 

Наручилац прихвата као доказ пословног капацитета референтне потврде које се односе на 

уређење, редовно и периодично одржавање атарских и макадамских путева. 

 

 

5. Питање: 

 

“Да ли могу да се рачунају референце које се односе на изградњу некатегорисаних путева?” 

 

Одговор: 

 

Наручилац прихвата као доказ пословног капацитета референтне потврде које се односе на 

на изградњу некатегорисаних путева. 

 

 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_08.02.2018“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом. 

Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

  Небојша Перић с.р. 


