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 Л е с к о в а ц 
 

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених 

појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. 004-3/18 –  Изградња саобраћајница са пратећом 

инфраструктуром на локацији Зелене зоне у Лесковцу, даје следећи 

 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 6 

 

Питање 1:   

Да ли се признају референце за извођење  радова  везане за редовно одржавање улица и 

путева у летњем одржавању, као и „ реконструкција и изградња улица и путева“ или 

морају стриктно да буду референце како су наведене у конкурсној документацији „ 

изграднња и асвалтирање улица и путева“  везано за јавну набавку бр. 004-3/18 –  

Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром на локацији Зелене зоне у 

Лесковцу?  

 

Одговор 1: 

Радови на редовном одржавању улица и путева у летњем одржавању, нису 

прихватљиви као доказ о изведеним радовима, а радови на реконструкцији и изградњи 

улица и путева ће бити прихватљиви, у ком смислу ће бити измењена конкурсна 

документација. 

 

Питање 2:   

Ово питање се односи на укупну вредност референце (уговора) од 135.000.000,00  

динара, од чега најмање један посао у минималном износу од 45.000.000,00 динара у 

предходне три године. Питамо по којој одредби, члану, нормативу, критеријуму из 

закона о јавним набавкама је утврђен минимални износ једног уговора (референце) од 

45.000.000,00 динара, када су послови на асвалтирању  само 39% од укупних радова 

наведених у предмеру и предрачуну наведене конкурсне документације и шта је услов 

да минимално један изведен уговор износи горе наведени износ и да ли ова конкурсна 

документација и  наведене референце у њој, предодређене су за неког понуђача  

(извођача радова)који жели да се фаворизује у овом послу и недозволи осталим 

понуђачима да учествују у фер и конкурентној утакмици. Ако је тако, требало би  да 

поставите  слику и назив фирме са укупним техничким, кадровским и финансијским 

капацитетом, па да се ми остали понуђачи не мучимо и трошимо око припреме 

конкурсне документације. 

 

Одговор 2: 

Наручилац у складу са чланом 76. ЗЈН одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке у погледу пословног капацитета, посебно имајући у виду предмет јавне 

набавке. У складу са напред наведеним је и постављен минимални износ једног уговора 

од 45.000.000,00 динара 

 

У Лесковцу, 05.03.2018.год. 

                   Комисија за јавну набавку 

       

              _________________________

      


