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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1/2016 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

 

I - Дана 03.03.2016. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку број 1/2016: 

набавка радова рушења и уклањања објеката, следеће садржине:  

 

1. Питање: 

 

„Условима за учешће у поступку јавне набавке - II – Додатни услови (члан 76. став 2. 

Закона), тачка 1. Финансијски капацитет, под б) стоји: Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Да ли је за испуњеност наведеног услова довољно доставити доказ – Потврду НБС о броју 

дана неликвидности за период 2014. и 2015. година само од стране Водеће чланице групе понуђача 

који ће у складу са споразумом дати и средства финансијског обезбеђења?“ 

 

Одговор: 

 

Услов финансијског капацитета је испуњен уколико један од чланова групе испуњава овај 

услов (и по питању нето добити и по питању дана неликвидности).  

 

2. Питање: 

 

„Условима за учешће у поступку јавне набавке - II – Додатни услови (члан 76. став 2. Закона), 

2.  Пословни капацитет, стоји: Понуђач је дужан да докаже: да је у периоду: 2013, 2014 и 2015. 

година, извео радове по најмање једном уговору који за предмет има радове рушења и уклањања 

објеката при чему вредност изведених радова не може бити мања од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

Да ли се вредност изведених радова од 10.000.000,00 динара односи на укупну вредност 

изведених предметних у наведеном периоду, а не по једном уговору?“   

 

Одговор: 

 

Понуђач je дужан да докаже да је у периоду: 2013, 2014. и 2015. година, извео радове по 

најмање једном уговору који за предмет има радове рушења и уклањања објеката, при чему 

вредност изведених радова по једном уговору не може бити мања од 10.000.000,00 динара без 

ПДВ. 



3. Питање: 

 

„У Упутсву понуђачима како да сачине понуду није дефинисано како се попуњава Образац 

15 – Образац структуре са спецификацијом радова. Молимо Вас за појашњење о начину 

попуњавања наведеног обрасца.“ 

 

Одговор: 

 

Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене мора да буде саставни  део 

Oбрасца структуре цене са спецификацијом радова. Наручилац је омашком изоставио предметно 

упутство. С обзиром да је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, 

број 86/2015) прописано да је образац структуре цене са упутством како да се попуни, обавезан 

елемент конкурсне документације, наручилац врши измену и допуну предметног Обрасца коју 

квалификује као измену и допуну конкурсне документације. 

 
II - Наручилац је, поводом овог захтева за појашњењем, извршио накнадну проверу текста 

конкурсне документације и извршио следећа појашњења и измене: 

1) У поглављу: „III – Спецификација  предмета јавне набавке“ став: „Место и начин 

извођења радова“, мења се и гласи: 

„Радови рушења и уклањања објеката обављају се принудним путем, на територији Градске 

општине Звездара, а према захтеву Наручиоца.“ 

 2) Начин доказивања испуњености техничког капацитета, осим извршених стилизација, 

мења се тако да се додаје још један доказ, и то: важеће полисе обавезног осигурања од 

аутоодговорности за регистрована возила. 
 

Наручилац у складу са горе наведеним појашњењима и изменама, објављује измењену и 

допуњену верзију конкурсне документације од 04.03.2016. године. 

Уколико понуђачи не доставе понуду у складу са овом верзијом конкурсне документације, 

њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

 

 

   

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

                                                                              Светлана Брујић Марковић с.р. 

 


