
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 38/1-18 

Дана: 19.03.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

        На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила 

је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02, 

-Kапитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у 

Минићеву- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

17.03.2018. године у 11,50 часова: 
 

Питање заинтересованог  лица: 

 

 1. На страни 7 и 8 конкурсне документације захтевате: да има неопходан пословни 

капацитет, односно да је у претходних 5 година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) извео 

радове који су предмет ове јавне набавке у вредности од најмање 13.000.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

 Доказ: Списак изведених радова у вредности од најмање 13.000.000,00 динара без 

ПДВ-а, понуђач је у обавези да достави потврду о изведеним радовима као и Уговор о 

извођењу радова наведених у потврди и окончану ситуацују за наведене радове.  

 Како поједини инвеститори не захтевају достављање окончаних ситуација  да би 

извршили плаћање већ своје финансијске обавезе измирују по извршењу радова да 

ли прихватате да као доказ уместо окончаних ситуација прихватите и издате фактуре 

(рачуне). 

 Тако да као доказ би се доставили: Потврде наручиоца, фотокопија уговора и 

фотокопија рачуна или окончане ситуације. 

 Тиме не би дошло до фаворизовања оних понуђача који су вршили радове само 

код Јавних предузећа већ би се омогућило и учешће оним понуђачима који су изводили 

радове и код других инвеститора који немају статус Јавног предузећа.  

 

Одговори Комисије: 

1. Као  доказ о испуњености траженог пословног капацитета може се доставити и 

фактура-рачун који садржи све оне податке које, сагласно члану 62 став 4 Посебних 
узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/77), садржи окончана ситуација. 



Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 

 


