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

набавку у отвореном поступку радови – Санација сеоских путева и улица на територији 

општине Сокобања,  ЈН бр. 32/19. 

 

Дана 18.09.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у 

вези јавне набавке у отвореном поступку радови–  Санација сеоских путева и улица на 

територији општине Сокобања,  ЈН бр. 32/19 у оквиру кога је постављено следеће питање: 

 

„U konkursnoj dokumentaciji predmetne javne nabavke, deo 2.Uslovi za učešće u postupku javne 

nabavke iz člana 75 i 76 ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, Dodatni uslovi 2), 

navodi se: 

Da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom odnosno da je u predhodne 3 

obračunske godine (2016-2018) izveo radove na izgradnji, održavanju i sanaciji šumskih, poljskih, 

nekategorisanih i seoskih puteva i sanaciji klizišta na putevima u vrednosti od najmanje 
28.600.000,00 dinara bez PDV-a, od čega je izveo najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od 

9.000.000,00 dinara bez PDV-a. 

 

Pitanje: Da li postoji mogućnost da komisija za predmetnu javnu nabavku prihvati kao referentne 

izvedene radove na izgradnji i rekonstrukciji puteva u 2019.god., do dana objave Poziva na Portalu 

javnih nabavki?“ 
 

   

Комисија за јавну набавку је дана 19.09.2019. године, размотрила постављено питање и на 

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

/појашњења, на постављено питање: 

 

Одговор: Наручилац је, приликом израде конкурсне документације, одредио период за 

доказивање пословног  капацитета и то: три претходне обрачунске године (2016-2018), тако да 

се не могу прихватити као референца изведени радови на изградњи и реконструкцији путева у 

2019. години, односно до дана објаве позива на Порталу јавних набавки. 

 

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. 

 

  


