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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 27/2019 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 
 

Наручилац је утврдио да је у Измењеној Конкурсној документацији објављеној 05.08.2019. 

године, техничком омашком наведено: 

 
 

1. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  од поз. 22. до поз. 25.  „Пажљива демонтажа и вађење 

постојећих фиксних преграда у унутрашњим зидовима .....“,  у  тексту описа позиције стоји 

Обрачун по комаду и у колони за јединицу мере стоји ком., а треба да стоји м2.  

 

2. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

I – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ,  поз. 34. и  поз. 35.,  у  тексту описа позиције стоји Обрачун по 

м3 и у колони за јединицу мере стоји м3., а треба да стоји м2. 

 

3. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ ОШ "1300 КАПЛАРА" –  

XIV –ЛИМАРСКИ РАДОВИ:,  поз. 1 и поз. 2., у  тексту описа позиције стоји Обрачун по 

м1 и у колони за јединицу мере стоји м1., а треба да стоји м2.       

        

4. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ   

II – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: поз. 27  „Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и изрaдa трaвњaкa на 

новом терену сa нaсипaњeм хумусa и сejaњeм трaвe.  .....“,  у  тексту описа позиције стоји 

Обрачун по м3 и у колони за јединицу мере стоји м3., а треба да стоји м2. 

 

5. MAШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА ТЕХНИЧКИХ 

ПРОСТОРИЈА ЗА РЕК ОРМАНЕ, у делу I припремни и завршни радови, у позицији број 6 на 

страни 161 није наведена јединица мере, а треба да стоји паушално.  
 

 

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. 

Нови рок за подношење понуда је 09.08.2019. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.08.2019. године у 12:00 часова, у Малој 

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

Александра 77. 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_06.08.2019“ 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. 
 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Милан Бошњаковић с.р 


