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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

88/2019 (1.3.94,1.3.95., 1.3.96 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

88/2019 (1.3.94,1.3.95., 1.3.96 у Плану јавних набавки) Радови:  Изградња система за 

сакупљање отпадних вода, ОРН 45232410 –   радови на канализационој мрежи, доставило 

је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 18.12.2019., године, којим тражи одговор на 

следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

Поштовани, 

У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН у законском року, а не касније од пет дана пре истека рока 

за подношење понуде, у писаном облику достављамо Вам следећа питања: 
  

На страни  13 од 92 у одељку "4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, 4.2. ДОДАТНИ 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, навели сте: 
 

НАПОМЕНА: Понуђач који конкурише за две или више партија, кадровску и техничку 

опремљеност мора испуњавати за сваку партију понаособ, осим одговорног извођача радова 

који може бити исти за све три партије." 
 

Питање: 
Да ли Понуђач који конкурише за две или више партија, кадровску и техничку опремљеност 

може доказати ИПАК истим кадровским и техничким капацитетом обзиром да се ради о 

"малим" партијама тј. радовима који појединачно нису много захтевни за извођење? 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

ОДГОВОР 1: 

 

Наручилац ће прихватити исту кадровску и техничку опремљеност за све три партије и 

измениће конкурсну документацију у погледу тих услова. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

