
1 
 

Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-27-9/2019 
Дана: 18.7.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs  
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и 
отресишта, објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица  

за додатним информацијама и појашњењима  
 
Дана 18.7.2019. године у 11:40 часова Општинска управа општине Нови Кнежевац, као 
Наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.9/2019 – Уређење 
атарских путева и отресишта, који гласи:  
 
Питање: 

На старни 8. Конкурсне документације у делу испуњеност додатних услова под б) да 
понуђач располаже неопходним пословним капацитетом пише: списак извршених радова на 
изградњи, реконструкцији или санацији спортских терена.   

Питање је зашто је потребна референтна листа за радове извршене на спортским теренима, 
када се јавна набавка односи на уређење атарских путева и отресишта? 

 

Одговор: 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Како рок за подношење понуда, у конкретном случају, истиче 22.7.2019. године, а 
заинтересовано лице је упутило захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације дана 18.7.2019. године, предметни захтев није упућен у законском 
року и наручилац нема обавезу да одговори на исти. 

Ипак, комисија за јавну набавку прихвата сугестију заинтересованог лица, а обзиром да се 
ради о техничкој грешци приликом израде конкурсне документације, даје се појашњење 
исте: 

На страни 6/45 конкурсне документације у оквиру додатних услова, под тачком б) која 
дефинише неопходан пословни капацитет, између осталог се наводи: „да је понуђач у 
претходне три године (2016., 2017. и 2018. години) извршио исте или сличне радове на 
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одржавању и уређењу атарских путева и отресишта у укупном износу од 12.500.000,00 
динара без ПДВ-а. Референтни посао или послови морају бити исте или веће сложености“.  

Из наведеног је јасно да се на страни 8/45 конкурсне документације ради о техничкој 
грешци, односно да испуњеност неопходног пословног капацитета понуђач, између осталог, 
доказује достављањем референтне листе за извршене радове на одржавању и уређењу 
атарских путева и отресишта.   

  

 
Комисија за јавну набавку 

                                                                                            М.П. 
бр. ЈН 1.3.9/2019 

 
 

                                                                                                             
 
                                                 


