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Комисија за Јавну набавку 

IV Број 404-139-8/2018 

Дана: 25.10.2018. године 

СОКОБАЊА 

                                                           

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку –  Набавка пројеката парцелације и препарцелације, ЈН бр.31/18. 

 

Дана 23.10.2018. године и дана 24.10.2018. године, примили смо  захтеве за додатне 

информације/појашњења у вези јавне набавке у отвореном поступку –  Набавка пројеката 

парцелације и препарцелације, ЈН бр.31/18 у оквиру кога су постављена следећа питања: 

 

1. „ Додатни услови по питању пословног капацитета стоји: да је у последњих 3 (три) 

године (2015., 2016. и 2017. година) извршио услуге израде пројеката препарцелације 

и урбанистичких пројеката у вредности најмање 4.500.000,00 динара, од чега је извео 

најмање један посао у минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ што 

доказује овереним потврдама инвеститора (предузетник или правно лице) о успешно 

спроведеним радовима и копијама закључених уговора.  

Питање: 

Дали се и смислу задовољавања додатних услова - једног посла у износу преко 1000000 

динара, као коректна референца може сматрати и План Детаљне Регулације.“ 
 

2. „Da li možemo da dobijemo informaciju o procenjenoj vrednosti ovog postupka?“ 

   

Комисија за јавну набавку је дана 25.10.2018. године, размотрила постављена питање и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

1. Наручилац је  као додатни услов по питању пословног капацитета тражио да 

потенцијални понуђачи докажу да су у последњих 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. 

година) извршили услуге израде пројеката препарцелације и урбанистичких пројеката 

у вредности најмање 4.500.000,00 динара, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ што треба доказати  овереним 

потврдама инвеститора (предузетник или правно лице) о успешно спроведеним 

радовима и копијама закључених уговора.  

План детаљне регулације се не може прихватити као референца јер се пројекти  препарцелације 

и урбанистички пројекати раде на много детаљнијем нивоу од  планова детаљне регулације, а 

наручилац је тражио референце које су везане за предмет набавке. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке је објављена на Порталу јавних набавки у оквиру 

Плана јавних набавки наручиоца и износи 4.583.333,00 динара без ПДВ. 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

         Комисијa за јавну набавку с.р. 

 



 




