
 
 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку – Одржавање путева, бр. ЈН 15/2019, у законском року објављује, свим заинтересованим 

лицима, 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 
1. Naručilac je na str. 16 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov poslovnog kapaciteta koji 

glasi: 
„2) да поседује пословни капацитет   

A. Да су у последње три (2016, 2017 и 2018) године извршени радови на редовном 
одржавању, изградњи, реконструкцији путева и саобраћајница у насељеним  местима, у 
вредности од минимално укупно  33.000.000,00 динара без ПДВа. Референтни  посао  или 
послови морају бити исте или веће сложености. 

 
dok je na str. 22-23 konkursne dokumentacije definisao sledeće: 
 

2. Услов да поседује пословни капацитет А)  Да су у последње три (2016, 2017 и 2018) године 
извршени радови на редовном одржавању, изградњи, реконструкцији путева и саобраћајница у 
насељеним местима, у вредности од минимално укупно 33.000.000,00  динара без ПДВа. 
Референтни  посао  или  послови  морају  бити  исте  или  веће сложености.  
Доказ: Списак  најважнијих  наручилаца  код  којих  су  извршени  радови  на  редовном 
одржавању, изградњи, реконструкцији путева и саобраћајница у насељеним местима у 
слободној форми понуђача. Радови морају бити реализовани у последње три године 
(2016,  2017  и  2018),  а  као  доказ  о  реализацији  наведених  радова  уз  списак  се 
достављају и обрасци потврде о реализацији закључених уговора у укупној вредности 
заједно  са  подизвођачима  од  најмање  33.000.000,00  динара  без  ПДВа. Успешно 
завршен  референтни  посао  из  области  одржавања  државних,  општинских  и  путева 
(улица) унутар насељеног места у зимским  условима  подразумева  да  су  радови 
завршени у уговореном року, без кашњења-прекорачења уговореног рока.  
 
Napomena: Molimo naručioca da uskladi deo konkursne dokumentacije u delu „Dokazi“, a prema 
gore navedenom dodatnom uslovu.  

 
Одговор Наручиоца: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију, те ће ускладити „Доказе“ са траженим пословним 

капацитетом.  

Питање 2: 

                  Molimo naručioca da nam potvrdi da ponuđač za Partiju 1, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja u 
postupku javne nabavke uz ponudu dostavlja Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za 
dobro izvršenje posla u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. 

 
Одговор Наручиоца: 

Наручилац потврђује да је потребно , као средство финансијског обезбеђења у поступку јавне 

набавке уз понуду доставља Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

 Наручилац ће изменити конкурсну документацију, те ће исправити грешку техничке природе. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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Питање 3: 
1. Molimo naručioca da definiše kolika je procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a za Partiju 1 i 

Partiju 2. 

 
Одговор Наручиоца: 

Наручиоц је назначио процењену  вредност  у Измени конкурсне документације бр.2. 

Комисија за јавну набавку 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


