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Наручилац је, дана 13.04.2017..  године, од потенцијалног понуђача примио питања  

везана за разјашњење конкурсне документације у јавној набавци ''Интервенције на 

водотоцима II категорије'', те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'') бр. 24/2012, 

14/2015 и 68/2015, доставља следеће 

 

ОДГОВОРЕ 

 

 

Питање: 1)У делу конкурсне документације 2.2. обавезна садржина понуде на страни 

7/61 предвиђено је да Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

2.4.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. 

Прецизирати да ли су потребне дозволе (с  обзиром на врсту радова) и ако јесу које? 

Одговор:Наручилац није тражио посебне дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. 

Питање: 2)На страни 18/61 предвиђено је 3.7. референц листа 

Услов :  Да  располаже  неопходним  пословним  капацитетом  односно  да  је  у 

претходних  3  обрачунских  година  (  2 0 1 3 ,  2 0 1 4 .  и   2 0 1 5 . ) извео радове нa 

санацији, реконструкцији и изградњи обалоутврда за заштиту од поплава у вредности од 

најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Док се у Обрасцу бр.4а Потврда за референце предвиђа –да је понуђач у претходних 

три година (2014,2015 и 2016) извршио услуге нa санацији, реконструкцији и изградњи 

обалоутврда за заштиту од поплава у вредности од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-

а. 

Да ли су претходне три обрачунске године 2014,2015 и 2016? 

 Одговор: На страни 18/61 3.7. референц листа дошло је до техничке грешке, тако да су 

три обрачунске године 2014,2015 и 2016. 

  Питање: 3Да ли се доставља оверен образац 4а , с обзиром да се испуњеност додатних 

услова доказује достављањем потписане и оверене изјаве број 2а? Ако се доставља,  да 

ли се може  доставити оверене потврде о изведеним радовима која садржи све податке 

из обрасца 4а?  

 Одговор:Не мора да се достави оверен образац 4а, јер доказе за додатне услове , ако 

Наручилац захтева , могу се доставити после отварања понуда, а Наручилац ће 

признати и друге потврде које садрже све податке из обрасца 4а. 

  Питање: 5)Да ли је обилазак терена обавезан? 

 Одговор: Наручилац није нигде предвидео да је обилазак терена обавезан. 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                         Јелена Глигоријевић, 

                                                                                                    Службеник за јавне набавке  


