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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 3 

у поступку јавне набавке радова - 

Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска 

управа за имовину и имовинско – правне послове 

шифра: ОП-4/2019 
 

 

Наручилац је дана 05.07.2019. године и 06.07.2019. године од заинтересованих 

лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима 

Конкурсне документације за јавну набавку  радова – Радови на текућим поправкама и 

одржавању објеката којима управља Градска управа за имовину и имовинско – правне 

послове (шифра: ОП-4/2019) 

 

Питање 1: „ Поштовани, 

Молим Вас за измене конкурсне документације, која се односи на јавну набавку 

број ОП-4/2019 - Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља 

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, односно, исправе техничких 

грешака: 

1. На страни 45/148, тачка 4, захтевате располагање одређеном опремом и 

средствима за рад. Међутим, у доказима захтевате достављање стручног 

налаза у складу са прописима, који регулишу безбедности и здравље на раду, 

и за машину за кошуљицу, коју у тачки 4. не захтевате. Претпостављамо да је 

ово случајна техничка грешка, па Вас молим да исправите и да сада гласи: „За 

машину за машинско малтерисање, машину за кошуљицу, дизалице и дизел 

агрегат – доставити стручни налаз о исправности и примењеним мерама за 

безбедан и здрав рада, не старији од 3 године у моменту подношења понуда, 

издат од стране овлашћеног правног лица, а у складу са Правилником о 

поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

средине. 

Питање 2: На страници 44/148 вероватно пребацивањем из word-а у pdf формат, 

тачке 2.1 и 2.2 су се преклопиле тј. Текст, па Вам молим да урадити поново пречишћен 

текст.  

Питање 3: У конкурсној документацији на страни 45/148, под тачком 3. где се 

тражи технички капацитет, није наведена машина за кошуљицу а у доказима се тражи 

стручни налаз за исту. Молимо Наручиоца да усклади захтеве и доказе. 



Питање 4: У конкурсној документацији на страни 47/148, у делу где је назначено 

на који начин се доставља понуда, стоји: „Понуда за јавну набавку радова- Изградња 

Културне станице на Сланој бари (шифра ОП-9/2019) – НЕ ОТВАРАТИ“. Молимо 

Наручиоца да изврши измену конкурсне документације, јер се назив јавне набавке не 

подудара са упутствима која су наведена на страни 47/148 конкурсне документације. 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 08.07.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1. У питању је техничка грешка. Наручилац ће припремити и објавити 

пречишћен текст конкурсне документације. 

 

Одговор 2. Биће сачињен и објављен пречишћен текст конкурсне документације.  

 

Одговор 3. У питању је техничка грешка. Наручилац ће припремити и објавити 

пречишћен текст конкурсне документације. 

 

Одговор 4. У питању је техничка грешка. Наручилац ће припремити и објавити 

пречишћен текст конкурсне документације. 

 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

Комисија за јавну набавку ОП-4/2019 

 


