
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

Служба за јавне набавке 

II број: 404-23/5-1 

Београд 

Булевар краља Александра 77 

19.06.2019.  године 

Јавна набавка број: 10/2019 
  

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 10/2019 
 

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације 

 

I - У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“, бр. 41/19) у коме је у члану 1. наведено да приликом сачињавања понуде употреба 

печата није обавезна, Наручилац врши измену Конкурсне документације и прилагођава Конкурсну 
документацију овој промени. 

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

пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава. 

Рок за подношење понуда је 24.06.2019. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 24.06.2019. године у 12:00 часова, у Малој 

сали, на првом спрату Управне зграде Градске општине Звездара, у Београду, Булевар краља 

Александра 77. 

 

 II - Дана 18.06.2019. године у Управу Градске општине Звездара достављен је, 

електронским путем, захтев за појашњењем конкурсне документације, који се због продужења 

рока за подношење понуда третира као благовремен.  

 

Питање: 
 

“У конкурсној документацији предметне набавке, уочила сам један битан недостатак. 

Наиме, на неколико страница Наручилац наводи да ће за доказ радног ангажовања лиценцираног 

одговорног извођача радова прихватити и Уговор у делу, што се крши са бројним одлукама 

Републичке комисије. Подсећам вас да Уговор о делу није валидан доказ кадровског капацитета, 

посебно за одговорне извођаче грађевинских радова, и Републичка комисија је заузела такав став и 

донела бројна решења томе у прилог (пример: Решење бр. 4-00-1168/2016). Као основ радног 

ангажовања се може прихватити и Уговор о допунском раду (који нисте навели у у Обрасцу 11), а 

Уговор о делу свакако не.  

Предлажем да измените тај део конкурсне документације”. 
 

Одговор: 
 

Наручилац прихвата сугестију понуђача и врши измену Конкурсне документације. 

 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_19.06.2019“ 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. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

 

   Небојша Перић с.р. 


