
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-69/17-VII 

Дана: 18.12.2017. 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 

Потенцијал понуђач као заинтересовано лице поставио је питање везано за ЈН број 404-69/17-VII јавна 

набавка радова на изградњи моста преко реке Рибнице, која се финансира преко Канцеларије за јавна улагања 

Владе Републике Србије, објављене на Порталу ЈН дана 12.12.2017. године и Изменама и допунама објављеним 

на Порталу ЈН дана 14.12.2017. године. Питање се односе на појашњење конкурсне документације и додатне 

информације везано за тражени додатни услов из члана 76. Закона о јавним набавкама у погледу траженог 

пословног капацитета у Поглављу 5.-Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 11. и 16. Конкурсне документације. Потенцијални 

понуђач пита да ли се тражени пословни капацитет може доказати и фотокопијом последње привремене 

ситуације у случајевима када још увек није извршена примопредаја радова и урађена окончана ситуација, а не 

само како је наведено окончаном ситуацијом? 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

Везано за питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у поступку јавне ЈН број 404-69/17-VII 

јавна набавка радова на изградњи моста преко реке Рибнице, објављене на Порталу ЈН дана 12.12.2017. године, 

Изменама и допунама објављеним на Порталу ЈН дана 14.12.2017. године, са продуженим роком за подношење 

понуда закључно до 25.12.2017. године, ради појашњења конкурсне документације и отклањања евентуалних 

недоумица код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда, Комисија за јавну набавку обавештава 

заинтересована лица да се сагласно члану 131г став 2. Закона о јавним набавкама испуњеност траженог 

додатних услова за учешће у поступку ове јавне набавке може доказати и достављањем потписаног и овереног 

обрасца Изјаве датог у Прилогу XV на страни 61. конкурсне документације, којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност тражених додатних услова, а Наручилац 

задржава право да од изабраног понуђача захтева достављање одговарајућих доказа из те изјаве након 

отварања понуда. Конкурсном документацијом је прописано да понуђач испуњеност траженог додатног 

услова-пословног капацитета, односно „да је у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу 

јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, а који се односе на радове на изградњи или санацији друмских мостовских конструкција, од којих 

минимум један мост распона преко 15 метра“ доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног  

обрасца Референтне листе (Прилог XIX) и Потврде о реализацији раније закључених уговора (Прилог XX) са 

фотокопијом Уговора на који се потврда односи и фотокопијом Окончане ситуације по тим уговорима. Не 

може бити прихватљив као доказ испуњености траженог пословног капацитета уговор који у потпуности није 

реализован, односно уз који није достављена Окончана ситуација као доказ његове успешне реализације, јер се 

достављеном „последњом привременом ситуацијом“ то не доказује.   

    Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци 

остаје исти 25.12.2017. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 25.12.2017. године у 12
00 

часова. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


