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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење 
конкурсне документације од 09.6.2017. а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну 
набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

Изградња водоводне мреже у насељу Обреж, број: 404-9/2017-IV 
 
 

ПИТАЊA : 

Молимо вас да нам пружите додатне информације у поступку јавне набавке  404-9/2017-
IV Изградња водоводне мреже у насељу Обреж  

На стр. 7 конкурсне дикументације под тачком  2.Пословни капацитет захтева се: 

„Да  је  у  претходне  3  обрачунске године  (2014-2016.)  остварио 
пословни  приход  по  основу изведених  радова  на  изградњи 
цевовода  у  износу  од  минимум 30.000.000,00  динара  без  ПДВ,  као  и 
да  је  у  претходне  3  обрачунске године  (2014-2016.)  вршио  исте  или 
истоврсне  радове  на  изградњи минимум  12  км  цевовода  од полиетилена пречника  ≥ 
Ø 90."  

Питање 1: да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико достави захтеване доказе 
за изведене радове на замени азбестцементних цеви на дистрибутивној водоводној мрежи, 
а који обухватају радове који су истоврсни радовима предметне јавне набавке (укључујући 
набавку, допремање и монтажу ПЕ ХДПЕ цеви)? 

Питање 2: да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико достави захтеване доказе 
за изведене радове на реконсктрукцији водовода, а који обухватају радове  који су 
истоврсни радовима предметне јавне набавке? 

Питање 3: да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико достави захтеване доказе 
за референтни посао при чему је Уговор потписан пре захтеваqног периода (2014-2016), а 
радови завршени и окончана ситуација испостављена у захтеваном периоду (2014-2016)? 

ОДГОВОР: 
1) Наручилац ће прихватити достављене доказе и сматраће се испуњеним услов ако 

понуђач достави доказе за изведене радове на замени азбестцементних цеви на 
дистрибутивној водоводној мрежи, а који обухватају радове који су истоврсни 



радовима предметне јавне набавке (укључујући набавку, допремање и монтажу ПЕ 
ХДПЕ цеви. 

2) Наручилац ће прихватити достављене доказе и сматраће се испуњеним услов ако 
понуђач достави доказе за изведене радове на реконсктрукцији водовода, а који 
обухватају радове  који су истоврсни радовима предметне јавне набавке. 

3) Наручилац ће прихватити достављене доказе и сматраће се испуњеним услов иако 
је уговор потписан пре траженог периода, а сами радови завршени и окончана 
ситуација испостављена у траженом периоду (2014-2016.) 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 

Доставити: 
- На Портал јавниих набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 


