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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима  

у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац 
 

На страни 13/60 конкурсне документације, у поглављу 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2-додатни услови за учешће, ставка б) 
да располаже неопходним пословним капацитетом, прва тачка, наводите следеће: "да је понуђач у 
последњих 5 (пет) година (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. години), рачунајући од дана објављивања 
Позива за подношење понуда, реализовао најмање 1 (један) уговор чији предмет јесу радови на 
санацији или реконструкцији водоводне мреже у вредности од најмање 22.000.000,00 динара без 
ПДВ-а" 
 
Питање: 
 

1. Молимо Вас да нам, као потенцијалном понуђачу појасните овако одређен додатни услов 
везано за пословни капацитет, тачније да ли ће потенцијални понуђачи испунити тражени 
услов пословног капацитета уколико у својој понуди приложе референце које као предмет 
имају Изградњу водоводне мреже у траженој вредности? Као Предузеће са великим 
искуством у овој делатности и са аспекта струке, сматрамо да се санација или реконструкције 
водоводних мрежа технолошки не разликују од Изградње водоводних мрежа, тј. радови су 
идентични. Сходно наведеном сматрамо да би потенцијални понуђачи који поседују више 
него довољне референце на Изградњи водоводних мрежа задовољили додатни услов везано за 
пословни капацитет, као и да би се на тај начин, прихватањем Изградње водоводних мрежа у 
делу пословног капацитета, у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије 
омогућили већу конкуренцију на предметној Јавној Набавци. 

 
Одговор: 
 

1. Комисија за предметну јавну набавку сматра да је питање заинтересованог лица основано и 
појашњава конкурсну документацију у делу доказивања испуњености пословног капацитета – 
приватиће се референце које као предмет имају изградњу, реконструкцију или санацију 
водоводне мреже у траженој вредности. 
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