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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-184/2017 

Број ЈН К 14/17 

Дана: 01.06.2017. 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 01.06.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

 

Питање 1:   

Изменама и допунама конкурсне документације додатни услов пословног капацитета 

„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) најмање 2 

посла на извођењу радова санације, адаптације или реконструкције на стамбено 

пословним објектима добара, у укупној вредности од најмање 8.000.000 динара" 

измењен је и гласи: „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 или објектима културних добара у укупној вредности од 

најмање 10.000.000 динара без ПДВ-а". 

С тим у вези, даље је наведено да се подаци о пословном капацитету презентују 

попуњавањем референтне листе (Образац 7) Наручиоца са минимално две оверене 

Потврде (Образац 8) Наручиоца која је саставни део конкурсне документације и 

прилаже се. 

С озбиром да је додатни услов измењен и да је избрисан захтев "да је понуђач извршио 

(окончао) најмање 2 посла", нејасно је зашто се као доказ траже минимално две оверене 

потврде наручиоца. Да ли је довољан један посао у вредности од најмање 10.000.000 

динара без ПДВ-а или је неопходно да је понуђач извршио најмање 2 посла у укупној 

вредности од најмање 10.000.000 динара без ПДВ-а? 
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Одговор на Питање 1:  

Довољан је један посао у вредности од од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а   

 

 

У складу са одговорoм на питањe Наручилац ће извршити измену и 

конкурсне документације, у што краћем року. 

 

 Комисија за јавне набавке 

 


