
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 i 
68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 52/2019 сачинила је  

Додатне информације бр. 2 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Грађевински радови на санацији и адаптацији крова и унапређење енергетске 
ефикасности објекта средње школе „Младост“ у Петровцу на Млави , бр.јн 52/2019.   

 
 

1. Molimo Vas da nam pojasnite kakav je to kran samotezni fm 8/25 rbi nosivosti 2000 kg koji ste 
tražili u tehničkom kapacitetu?Po klasifikaciji kranova firme koje izdaju kranove nemaju predstavu koji 
kran je u pitanju.Da li ste mislili na samomontažne?Molimo Vas da bi se izbeglo kršenje člana 10. iz 
ZJN da nam pojasnite o kakvom kranu je reč,potrebne su nam bliže karakteristike,molimo Vas da nam 
konkretno odgovorite na postavljeno pitanje i samo da se zna jasno nam je da ponude moraju da se 
podnesu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku samo je problem što samotezni 
kran ne postoji. 
 
Odgovor: 
 
Reč je o samomontažnom kranu.  
 
Prilikom kucanja načinjena je tehnička greška te će se u tom smislu ispraviti konkursna dokumentacija.  
 
 
2.  Drugo pitanje je naveli ste u tenderskoj dokumentaciji na 5/77str. da je potrebno dostaviti Tehničke 
listove svih dobara .proizvoda ili materijala navednih u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme ( 
poglavlje XIII.),naznačeno poglavlje u tenderskoj dokumentaciji je Obrazac izjave o tehničkoj 
opremljenosti da budemo jasniji u konkursnoj dokumentaciji nema Obrasca o proizvođačima materijala 
i opreme molimo Vas da dopunite konkursnu dokumentaciju u suprotnom ne znam tačno za koji 
materijal,dobra i opremu treba da dostavimo Tehničke listove. 
 
Odgovor: 

Na osnovu Vaše sugestije, izvršena je prоvera i utvrđeno je da je prilikom sastavljanja 
dokumentacije načinjena tehnička greška. 

U konkursnoj dokumentaciji neće se zahtevati Obrazac o proizvođačima materijala i opreme. 
Takođe prilikom podnošenja ponude neće postojati obaveza za dostavljanje Tehničkih listova.  

U skladu sa Napred navedenim izvršiće se ispravka konkursne dokumentacije. 
 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


