
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  "ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО 
Панчево, Змај Јовина бр. 6  
Број: 01-1318/2016 
Панчево, 09.06.2016. године  
 
 
Предмет: Питање и одговор за јавну набавку број  ЈН А47/2016 – инвестиционо одржавање 
дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом. 
  
 
Потенцијални понуђач је поставио следећa питањa за јавну набавку из наслова: 
 

1. Који је износ процењене вредности јавне набавке? 

2. Ко је одговорни пројектант инвесиционог одржавања? 

3. Постоји ли могућност уградње друге врсте односно габарита бет.галантерије? 

4. У конкурсној документацији одређена је обавеза понуђача да као доказ техничког капацитета 
достави пописну листу и за возила фотокопије саобраћајних дозвола и исписа из читача. 
Да ли ће Понуђач испунити услов ако за опрему буде доставио уговор о закупу са траженим 
доказима закуподавца? 
 
5. У оквиру обавезног пословног капацитета одређен је обавезни услов да је понуђач извео 
радове на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи и/или периодичном одржавању јавних 
путева пешачких стаза, бициклистичких стаза, паркинга, платоа са испоруком и уградњом 
бетонских плоча у вредности од најмање 60.000.000,00 динара.  
Да ли се тражени услов од 60.000.000,00 динара односи искључиво на позиције набавке и 
уградње бетонских плоча или подразумева збир радова изведених на изградњи, реконструкцији, 
доградњи и периодичном одржавању пешачких стаза, бициклистичких стаза, паркинга, платоа 
међу којима је набавка и уградња бетонских плоча? 
 
6. На страни 21. конкурсне документације, за пословни капацитет тражено је „да је понуђач у 
ппериоду од 2013. године закњучно са 2015. годином извршио радове на изградњи  и/или 
реконструкцији и/или доградњи и/или периодичном одржавању јавних путева пешачких стаза, 
бициклистичких стаза, паркинга, платоа са испоруком и уградњом бетонских плоча у вредности 
од најмање 60.000.000,00 динара са ПДВ-ом“. 
Да ли се тражене референце односе искључиво на уградњу бетонских плоча или се рачуна и 
изградња, реконструкција, одржавање....асфалтом?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре: 
 
 
 
 
1. Сходно Члану 61. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац није дужан да објави 

процењену вредност јавне набавке.  
 

2.  За инвестиционо одржавање у складу са Чланом 145. Закона о планирању и изградњи, 
доставља се опис и попис радова, који је као Предмер радова приложен и у конкурсној 
документацији. 
 
3. Не. Дефинисане су описом у тендеру. 
 
4. Да, Понуђач ће испунити услов ако за опрему буде доставио уговор о закупу са траженим 
доказима закуподавца? 
 
5. Подразумева збир радова где се вршило поплочавање бетонским плочама.  
 
6. Признају се сви радови, како је и наведено у конкурсној документацији, на изградњи, 
реконструкцији, доградњи, периодичном одржавању јавних путева, пешачких стаза, 
бициклистичких стаза, паркинга, платоа са испоруком и уградњом бетонских плоча. 
Тражене референце се односе искључиво на уградњу бетонских плоча. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

         Комисија за јавну набавку 

 

 

 


