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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-184/2017 

Број ЈН К 14/17 

Дана: 25.05.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

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

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 14/17, дана 25.05.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

 

Питање 1:   

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) достављамо Вам захтев за додатним информацијама 

или појашњењима и указујемо на уочене неправилности и недостатке у конкурсној 

документацији за јавну набавку бр. ЈН К 14/17 - Санација објекта "Трокадеро" у МЗ 

Александрово III фаза. 

У измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу јавних набавки 

22.05.2017. године, на страни 23/67 у делу који се односи на додатне услове, под тачком 

1.1. наведено је да понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом, 

односно „да је понуђач у последњих 5 година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. години и у 

2017. години до дана објављивања позива) квалитетно и у року извршио (окончао) 

радове санације, адаптације или реконструкције на стамбено пословним објектима 

добара, у укупној вредности од најмање 10.000.000 динара без ПДВ-а", што се доказује 

референтном листом (образац 7) и потврдама о извршеним радовима (образац 8). На 

наведеним обрасцима наведено је „да је понуђач извршио (окончао) радове санације, 

адаптације или реконструкције на стамбено пословним објектима или објектима 

културних добара". Осим тога и у оквиру обрасца VIII – Списак приложених доказа, 

под тачком 5. такође је наведено "да је понуђач извршио (окончао) радове санације, 

адаптације или реконструкције на стамбено пословним објектима добара". На основу 

свега наведеног, нејасно је који радови могу бити предмет референци, с обзиром да су 

на потврди о изведеним радовима и референц листи наведени радови на објектима 

културних добара који се ни не траже у оквиру додатног услова пословног капацитета?  
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Одговор на Питање 1:  

Радови  који могу бити предмет референци: 

 

Да  је понуђач у последњих 5 година (2012, 2013, 2014, 2015., 2016. и у 2017. до 

објављивања позива) квалитетно и у року извршио (окончао): 

- радове санације, адаптације или реконструкције на стамбено пословним 

објектима, или објектима културних добара у укупној вредности од најмање 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

            У складу са одговорoм на питањe Наручилац ће извршити другу измену 

конкурсне документације, у што краћем року. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 


