
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 
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Београд 

Булевар краља Александра 77 

09.11.2018. године 

Јавна набавка број 31/2018 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 31/2018 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

I - Дана 09.11.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 

31/2018: набавка добара: набавка и уградња система за стабилну дојаву пожара – аутоматске 

централе за дојаву пожара у објекту управне зграде Градске општине Звездара, следеће садржине:  

 

Питање: 
 

“У конкурсној документацији стављен је услоб обавезан обилазак објекта у периоду од 05 до 09.11 

у терминима од 09 до 14 часова уз присуство овљашћеног лица. 
 

На наш позив овлашћеног лица илије томића у петак 09.11 у 13.25 добили смо информацију да је 

касно за обилазак објекат и да не може исти да нам омогући о чему имамо снимљен аудио запис. 
 

Пошто тендер важи  до среде 14.11 молимо вас и да се обилазак омогући и 13.11 што је у складу са 

законом о јавним набавкама и чланом члан 10 где се каже да је наручилац дужан да у поступку 

јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију,као И чланом 12 где се каже да је 

наручилац дужан да у свим фазама обезбеди једнак положај свим понуђачима. Нејасно је зашто је 

рок за обилазак овако скраћен и по данима а и по радним сатима кад ово није радно време 

општине. 
 

Не желин да напомињем да је услов Обавезан обилазак опет не легалан услов по Закону о јавним 

набвкама јер смањује конкурентност и предузећа која нису из Београда се стављају у 

неравноправан положај јер имају додатни трошак у односу на она из Београда” 
 

Одговор: 
 

Поштовани, 

 

Дозвољавамо вам тражени обилазак објекта. 

С обзиром да овај одговор на постављено питање третирамо као Измену конкурсне 

документације и у складу с тим рок за подношење понуда продужава се до 15.11.2018. године до 

10:00 часова. 

Јавно отварање понуда заказано је за 15.11.2018. године у 12:00 часова. 

Обилазак се дозвољава 13.11.2018. године (уторак) и 14.11.2018. године (среда) у интервалу 

који је прописан конкурсном документацијом. 

У свему осталом објављена конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

     Илија Томић с.р. 

 


