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        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 16/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 8. 

јуна 2016. године у 14.09 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли као доказ довољног пословног капацитета можемо доставити 

референцу, где је уговор склопљен у 2012. години, а радови завршени у јулу 2013. 

године? 

 

1. Одговор Комисије: 

  Наручилац је у Конкурсној документацији као допунски услов под 

редним бројем 9) одредио да Понуђач мора доказати да  је у периоду од 31. маја 

2013. године до дана подношења понуде остварио укупне приходе од извођења 

радова у износу од најмање 125.000.000 динара без обрачунатог ПДВ. 

Доказ за овај услов може бити уговор склопљен у 2012. години, а радови завршени 

у јулу 2013. године. 

              Када је у питању допунски услов под редним бројем 10), Наручилац 

је у Конкурсној документацији одредио да Понуђач мора доказати да  је у периоду 

од 31. маја 2013. године до дана подношења понуде, савесно и поштено и до 

потпуне функционалности, започео и извео радове на изградњи најмање три 

објекта високоградње укупне бруто грађевинске површине преко 2.500м2 (од чега 

један објекат мора бити бруто грађевинске површине преко 800м2), од којих је 

најмање један објекат јавне намене (друга два могу бити стамбене, стамбено-

пословне или пословне намене). Сва три објекта морају бити са комплетно 

завршеним следећим врстама радова: грађевински радови, грађевинско-занатски 

радови, инсталације водовода и канализације, термотехничке инсталације, 

телекомуникационе и сигналне инсталације, електроенергетске инсталације и 

систем заштите од пожара. 



Да би се доказао овај услов потребно је понуђач  у периоду од 31. маја 2013. године 

до дана подношења понуде, савесно и поштено и до потпуне функционалности, 

започео и извео радове. 

 

  

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


