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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Одељеое за планираое инвестиције и развпј 
Брпј: VIII-02 404-121/2017 
Датум: 20.11.2017. гпдине 
Б а р а ј е в п 
 

Дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа  са изменама  кпнкурсне дпкументације 

у складу са чланпм 63. ЗЈН-а 

Предмет : Захтев за дпдатним инфпрмацијама  или  ппјашоенима кпнкурсне  

дпкументације , ЈН- Ппјачанп  пдржаваое и  ппправка некатекприсаних путева  бр. VIII-02 

404-121/2017 

 

Питаое бр.1: У пдгпвпру на питаое бр. 2 пд 13.11.2017. (на ппрталу  стпји у питаоима и 
пдгпвприма), није ппјашоена дпкументација негп су извршенме измене кпнкурсне 
дпкументације. 
С пбзирпм да  ппд тачкпм 2) кап дпказ техничкпг капацитета  у првпм ставу тражите пппис 
пснпвних средстава, или рачун п куппвини у 2017. гпдини, пднпснп угпвпр п закупу или 
лизингу и тп је све јаснп и несппрнп, а пнда у I НАПОМЕНИ тражите пбавезнп да се за 
сваку машину пднпснп впзилп дпстави ОБАВЕЗНО и фактура из 2017. гпдине, а тп је 
немпгуће, за ппрему кпја је набављена у претхпдним гпдинама. 

Управп за тп је траженп ппјашоеое, и нејаснп је заштп не прихватате кап дпвпљан дпказ 
ппписну листу  са датумпм 31.12.2016. гпдине  (важећи Закпн п рачунпвпдству – члан 16; 
Правилник п начину и рпкпвима вршеоа Ппписа и усклађиваоа коигпвпдственпг стаоа 
са стварним стаоем, члан 2, став 2)  ИЛИ за ппрему кпја је набављена у 2017. гпдини( па 
се затп не налази на ппписнпј листи) фактуру - рачун п куппвини ппреме у 2017. гпдини. 
Наппмиљемп да се и на псталим дпказима (сапбраћајна дпзвпла са читачем и пплиса 
псигураоа) такпђе види власник ппреме.   

Ви сте пдгпвпрпм на питаое бр. 2 изменили кпнкурсну дпкументацију, али такп да  
захтевпм да се дпставе рачуни за билп кпју гпдину, пнемпгућавате пне ппнуђаче кпји 
имају механизацију старију пд 5 гпдина (важећи Закпн п рачунпвпдству – члан 24, став 7 – 
пбавеза чуваоа рачуна је 5 гпдина) да учествују у јавнпј набавци, а при тпме имају 
механизацију у власништву, ппписну листу, сапбраћајну и плису псигураоа – три 
дпкумента кпјима се дпказује између псталпг и власништвп ппреме). 

Таквпм изменпм услпва кпнкурсне дпкументације ппвредили сте члан 76, став 6  ЗЈН 
(Закпн п јавним набавкама), пднпснп вршите дискриминацију ппнуђачап кпји се дуже пд 5 
гпдина баве пвим ппслпм, а самим тим извршена је и ппвреда члана 10, став 2 ЗЈН 
(пбезбеђеое кпнкуренције). 
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Мплимп вас да у складу са важећим закпнима и правилима струке ппјасните шта тачнп 
треба да се дпстави за машине кпје ппдлежу пбавезнпј регистрацији и за пне кпје су у 
власништву и кпје нису у власништву (закуп, лизинг).  

Одгпвпр бр.1: Ппштпвани, Наручилац је сагласан са Вашим сугестијама и извршиће 
измену кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на дпдатне услпве за учешће у 
предметнпј набавци. 

Питаое бр.2: Мплимп вас да нам пдгпвприте, сагласнп важећпј закпнскпј регулативи 
/Закпну п планираоу и изградои (члан 2, тачка 38 - градилиште), Закпну п безбеднпсти 
сапбраћаја (члан 1 – учесници у сапбраћају; техничкп регулисаое сапбраћаја), Правилник 
п регистрацији мптпрних впзила (члан 3, став 1 – регистрација пбезбеђује учествпваое у 
сапбраћају);  Правилнику п садржају елабпрата п уређеоу градилишта и Правилнику п 
начину регулисаоа сапбраћаја на путевима у зпни радпва/ да сте сагласни да машине кпје 
не учествују у сапбраћају на путу, пднпснп кпје раде самп унутар пбележенпг ппдручја 
градилишта не ппдлежу пбавезнпј регистрацији (кап штп су финишери, ваљци, булдпзери, 
багери на гусеницама).  
 
Одгпвпр бр.2: Ппштпвани, Наручилац је сагласан са Вашим сугестијама и извршиће 
измену кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на дпдатне услпве за учешће у 
предметнпј набавци. 

Питаое бр.3: Да ли прихватате финишере расппна пд 2,55 – 5, 0, с тим штп се пегла 
намешта (хидрауликпм) на билп кпји расппн у тпм ппсегу, уз наппмену да ниједан пд 
ренпмираних прпизвпђача финишера за асфалт (Volvo, Bomag, Vogele, Dynapac,..  ), не 
прави финишере у расппну пд 2,5-4,0 м? 
 
Одгпвпр бр.3: Ппштпвани, Наручилац је сагласан са вашпм сугестијпм и прихвата 
финишере расппна пд 2,55-5,0. Измена ће бити приказана у кпнкурснпј дпкументацији. 
 

 

У складу са чланпм 63. став 3. и став 5. ЗЈН-а пдгпвпри на  ппстављена питаоа кап и 

Измена кпнкурсне дпкументације  биће пбјавоени на Ппрталу јавних набавки и интернет 

страници Наручипца www.barajevo.org.rs. Мплимп Вас да преузмете ппследоу измену 

кпнкурсне дпкументације. 

 

 

http://www.barajevo.org.rs/

