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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 11/17 Одржавање 

локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом-

КАМЕН 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У складу са  чланом  63. став 2.ЗЈН  указујемо Вам да сте одговорили  на наше постављено питање 

а у вези  доказивања пословног капацитета, да нећете уважити достављену референцу на 

Изградњи, реконструкцији, санацији и рехабилитацији саобраћајница у граду и селима и да 

остајете при својим условима ит тендерске  документације за   ЈН број 11/17- Одржавање локалних 

и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом-КАМЕН 

-Указујемо Вам да је ваш услов за достављање референце које се  искључиво морају односити на 

услуге Одржавања локалних и некатегорисаних путева  са  ангажовањем механизације, 

материјалом и превозом камена у супротности са чланом 10. став 1. и став 2. ЗЈН, као и чланом 12. 

ЗЈН, јер ако је  потенцијални понуђач изводио радове на  изгранњи, реконструкцији, санацији, 

рехабилитацији и изводио радове на  атарским путевима и где се у предмеру радова  види , 

испорука. 

-Молимо вас да уподобите конкурсну документацију Законом о јавним набавкама Републике 

Србије, и омогућите  што већу конкуренцију што је  надамо се и ваш интерес. 

 

ОДГОВОР: 

 

Наручилац ће уважити достављену референцу на изградњи, реконструкцији, санацији и 

рехабилитацији саобраћајница у граду и селима уз напомену да понуђач уз достављену 

референцу мора доставити и фотокопије уговора заједно са фотокопијом окончаних 

ситуација, са маркером обележеним ставкама у окончаној ситуацији у којој се јасно и 

недвосмислено види да се наведене ставке у окончаној ситуацији као и потврда односе на 

предмет јавне набавке односно на услугу одржавања локалних и некатегорисаних путева са 

ангажовањем механизације, материјалом и превозом камена. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка  бр 11/17 Одржавање локалних и некатегорисаних 

путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом-КАМЕН 

 

Датум: 17.02.2017. године 

 

 


