
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2020 

Деловодни број:  1/20/1 

Датум 16.04.2020. године 

Београд 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку '' Стручни надзор над 
извођењем радова на изградњи Уметнуте полетно слетне стазе и повезаних рулних стаза  
и санацији и реконструкцији постојеће полетно слетне стазе и постојећих рулних стаза  '' 
број 1/2020 
 
Поштовани, 
 
Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са 
јавном набавком у поступку јавне набавке '' Стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи Уметнуте полетно слетне стазе и повезаних рулних стаза  и санацији и 
реконструкцији постојеће полетно слетне стазе и постојећих рулних стаза  '' број 1/2020 
 
 
Питање бр. 1:   
 
Коју документацију требамо поднети и на који мејл? 
  
Одговор бр.1:  
 
На страни бр. 15 конкурсне документације  у делу 5.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

дефинисано је које  елементе мора да садржи понуда: 

 

1. Попуњен и потписан Образац 3. конкурсне документације; 

2. Попуњену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.); 

3. Правилно попуњен и потписан Образац понуде (Образац 6.); 

4. Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у 

Обрасцу 4. конкурсне документације; 

5. Попуњен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.); 

6. Попуњена и потписана изјава о независној понуди (Образац 8); 

7. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  

8. Попуњену, оверену и потписану (од стране банке-гаранта) обавезујућу изјаву банке о 

издавању банкарске гаранције за добро извршење посла у проценту предвиђеном 

конкурсном документацијом и у форми која представља (Прилог 1. из обрасца 9 – Писмо о 

намерама ); 

9. Попуњен и потписан образац потврде референтног наручиоца (Образац 11); 

10. Попуњена и потписана изјава да је понуђач упознат са посебним околностима при 

којима се изводе радови (Образац 12); 

11. Попуњена и потписана изјава понуђача  о  усклађености  изведених  радова  са 

прописима (Образац 13); 

12. Споразум о заједничком наступању ( само у случају подношења заједничке понуде). 

 



На страни бр. 16 конкурсне документације  у делу 5.5 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  дефинисан је 

начин подношења понуде: 

Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на адресу: 

 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Шпанских Бораца 3, Зграда Б 

11070 Нови Београд 

АРХИВА  АНТ-а 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

са назнаком: 

„СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УМЕТНУТЕ ПОЛЕТНО 

СЛЕТНЕ СТАЗЕ И ПОВЕЗАНИХ РУЛНИХ СТАЗА  И САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ПОСТОЈЕЋЕ ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ И ПОСТОЈЕЋИХ РУЛНИХ СТАЗА '' 

БРOJ 1/2020 

 

На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ", а 

на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача.  

Понуђачи који лично предају понуде, у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о 

свом доласку ради предаје, односно присуствовања отварању, као да уз саму предају 

приложе допис уз који се наведена понуда предаје. У обавештењу је потребно навести назив 

понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. 

Податке је потребно доставити на следећу емаил адресу: javne.nabavke@antb.rs. Наведене 

податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу 

Blue Centra, ради уласка у контролисани део зграде. 

У случају доставе понуде путем поште, потребно је користити искључиво брзу пошту тј. 

курирску службу (PostExpress, DHL и слично). Наведену понуду назначити на следећу 

адресу: 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Шпанских Бораца 3, Зграда Б 

11070 Нови Београд 

АРХИВА  АНТ-а 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

''Понуда за јавну набавку 

„СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УМЕТНУТЕ ПОЛЕТНО 

СЛЕТНЕ СТАЗЕ И ПОВЕЗАНИХ РУЛНИХ СТАЗА  И САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ПОСТОЈЕЋЕ ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ И ПОСТОЈЕЋИХ РУЛНИХ СТАЗА“ БРOJ 1/2020 

- НЕ ОТВАРАТИ - 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 
Питање бр. 2:   
Да ли је могуће имати увид у Пројектни задатак? 
 
Одговор бр.2: 
 
Пројектни задатак је саставни део Конкурсне документације и дат је на странама број 5 и 
6, поглавље 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ и доступан је свим понуђачима. 
 
 

mailto:javne.nabavke@antb.rs

