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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

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

4/2020 
1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН ОП 4/2020  Радови:  Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање 

после интервенција других јавних предузећа, ОРН 45233142-радови на поправљању 

путева, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, дана 12.03.2020., године, 

којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

Имамо питање у вези са ЈН ОП 4/2020 „Одржавање коловоза и тротоара и враћање у 

првобитно стање после интервенција других јавних предузећа“, 

и то у вези услова 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

4.2.1) располаже неопходним пословним капацитетом: 

да је у претходне три обрачунске године ( 2017., 2018. и 2019.) остварио пословни приход по 

основу изведених радова на одржавању коловоза и тротоара враћање у првобитно стање после 

интервенција других јавних предузећа (опсецање асфалта, ископ материјала, разастирање 

шљунка и ризле, сабијање до потребне збијености, зидање и поправка ивичњака, асфалтирање 

, пресвлачење асфалтом), минимално 3.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Да ли се може као испуњење услова доставити и потврда која се односи на исту врсту радова 

а  који су изведени за приватног инвеститора а не после интервенција јавних предузећа? 

Сматрамо да је пошто су исти радови у питању није битно за кога су се изводили. 

 ОДГОВОРИ: 

Наручилац ће прихватити и радове који су изведени за приватног инвеститора, а који се 

односе на исту врсу радова. 

 

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 
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