
 
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-496/18-015/5 

14.06.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 41/2018 (1.3.68 у 

Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 41/2018 (1.3.68 у 

Плану јавних набавки)- Радови на простору Ергеле Љубичево-поплочавање, ОРН 45233222 -радови на 

поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.06.2018. 

године у 07,04 часова. Наведеним  e-mail-ом тражи се следеће: 

 

ПИТАЊЕ : 

 
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: 

 

Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној 

документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у 

виду предмет јавне набавке. Чланом 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је 

да испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем 

доказа уз понуду, као што су: 

   2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је: 

(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период 

који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, 

датумима и листама купаца односно наручилаца. 

Из цитираних законских одредби произлази да не постоји законско ограничење да период у коме 

се утврђује испуњеност услова у погледу неопходног пословног капацитета буде и краћи од 

максималног периода утврђеног законом. 

Наручилац се определио за период од три године јер је мишљења да је у питању период који је 

довољан да се докаже понуђачева способност за реализацију конкретног уговора обзиром на 

тражену вредност радова, а који ни на који начин не ограничава конкуренцију јер понуђачима  

увек остаје могућност подношења заједничке понуде и кумулативног испуњења овог услова. 

Ипак, у циљу омогућавања веће конкуренције међу понуђачима наручилац је изменио конкурсну 

документацију и дефинисао услов у погледу неопходног пословног капацитета на следећи 

начин: 

• да је понуђач у претходних 5 (пет) година ( 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.) остварио 

пословни приход по основу изведених радова на поплочавању јавних површина у 

минималном износу од  20.000.000,00 динара без ПДВ-а.           

  

 ОДГОВОР 2: 

 

Бехатон плоче су димензија 30/30/6 cm. 

 

 

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/

