
1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-35/16-IX 

Дана: 09.12.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице поставио је дана 08.12.2016. године у 09:20 часова 

електронском поштом, питања везана за покренут поновљени поступак јавне набавке мале 

вредности, ЈН број 404-35/16-IX, набавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града 

Краљева, објављену на Порталу ЈН дана 05.12.2016. године, у погледу траженог додатног услова –

неопходног пословног капацитета и то:  

1. да ли се тражи вредност изведених грађевинских радова од „10 0000 000“ динара са ПДВ-ом или 

вредност уграђене лифтовске опреме. 

2. Да ли две фирме које учествују у конзорцијуму могу да дају референце за изградњу грађевинских 

објеката-фирма која је радила грађевинске објекте класе „Б“ и фирма која ради послове на уградњи 

лифтовске опреме, тако да сума њихових референци износи тражени износ по тендерској 

докуметацији.  

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

      Наручилац је размотрио постављена питања потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у 

поступку ЈН број 404-35/16-IX јавна набавка мале вредности, набавка радова на доградњи лифта на 

згради Градске управе града Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 05.12.2016. године и у циљу 

појашњења објављење Конкурсне документације истиче да је у Прилогу 5. Конкурсне документације 

јавне набавке - „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова“ на страни 24. Конкурсне документације, прецизно прописао 

потребне додатне услове које понуђач мора да испуни да би учествовао у поступку ове јавне набавке. 

Наручилац под редним бројем 1.- Неопходан пословни капацитет тражи: „да је понуђач у периоду од 

претходних 5 (пет) пословних година остварио пословни приход по основу радова који су предмет 

јавне набавке, тј. изведених радова на изградњи објеката високоградње минималне ''Б'' категорије 

са уградњом и монтажом лифтова у износу од најмање 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом, збирно за 

све године заједно.Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да је извео предметне радове са 

уградњом лифта, фотокопије уговора и оверене окончане ситуације''. Дакле Наручилац јасно и 

прецизно тражи као доказ додатног услова-пословног капацитета референцу понуђача да је он у 

наведеном периоду од претходних 5 година (у периоду од 2010. до 2015. године) извео радове на 

изградњи објеката високоградње минимално „Б“ категорије у којима је уграђен лифт у 

наведеном износу, а не тражи вредност уградње лифтовске опреме у том износу.  
      Везано за друго питање, Наручилац обавештава заинтересована лица да је чланом 81. Закона о 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) као и самом Конкурсном 

документацијом прописан начин подношења заједничке понуде и то да додатне услове чланови 

групе понуђача у заједничкој понуди испуњавају заједно. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


