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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 5/2019 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације 

 

I - Дана 23.04.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке број 5/2019, 

набавка радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева, следеће садржине:  

 

Питање: 
 

 “У предметној јавној набавци као доказ за технички капацитет захтевате: 

 

- извод из пописне листе са стањем на 31.12.2018. године  

- копије важећих саобраћајних дозвола са читачем (за теретна возила). 

- важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности за регистрована возила 

 

Да ли се тражене важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности односе 

искључиво на теретна возила (камионе)?” 

 

Одговор: 
 

Да. Тражене важеће полисе, обавезног осигурања од аутоодговорности, односе се 

искључиво на теретна возила (камионе). 

 

II – Измена Конкурсне документације 

 

Наручилац је утврдио да је у Конкурсној документацији објављеној 02.04.2019. године, 

техничком омашком наведено: 

- на страни 44, у Обрасцу структуре цене са спецификацијом радова у позицији 4 – 

Транспорт земље при машинском утовару до 12км, у колони јединица мере стоји м2, а треба да 

стоји м3. 

- на страни 54, у Члану 2. Модела уговора, у позицији 4 – Транспорт земље при машинском 

утовару до 12км, у колони јединица мере стоји м2, а треба да стоји м3. 

 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_24.04.2019“ 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. 

С обзиром да је наручилац у складу са Законом изменио конкурсну документацију 9 

дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

  Небојша Перић с.р. 


