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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке радова на рехабилитацији јавних путева у складу 

са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, ради закључења оквирног споразума, на период од две 

године, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28, одговара на питањe заинтересованог 

лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 2: 

   „У предметној јавној набавци је предвиђено закључење Оквирног споразума 

на период од две године за извођење радова на рехабилитацији јавних путева. 

Конкурсном документацијом је предвиђено да се као средство обезбеђења за добро 

извршење посла достави обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, као и обавезујуће писмо о намерама 

пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

У конкурсној документацији није дата процењена вредност посла за период 

од две године, што потенцијално може бити проблем понуђачима приликом 

обезбеђивања писама о намерама пословне банке, будући да она морају садржати 

одређену вредност. 

Посебно указујемо на члан 4. модела Оквирног споразума и члан 3. модела 

Уговора  где је потребно уписати вредност извођења радова, што под овим 

околностима није могуће. 

С тим у вези постављамо питање Наручиоцу да ли је могуће да прецизно 

одреди вредност оквирног споразума за период трајања од две године ?“ 

 

Одговор на питање број 2: 

 Одговор на питање број 2 садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 1. 

                                                   

Питање број 3: 

„Конкурсном документацијом је предвиђено да се пословни капацитет 

доказује потврдама овереним од стране Наручиоца радова и привременим и 

окончаним ситуацијама за период 2016, 2017, 2018 и 2019 године до дана 

објављивања позива за подношење понуда. 

Узимајући у обзир предмет јавне набавке, вредност и врсту радова и дужину 

трајања уговора, мишљења смо да је период од четири године за доказивање  

пословног капацитета не одговара правној природи ове набавке. 

Сматрамо да је за јавну набавку овог обима најприхватљивија опција да се 

пословни капацитет доказује за последње 5 године (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 

година). 

С тим у вези постављамо питање Наручиоцу да ли је могуће да се промени 

овај услов на напред наведени начин ?“  

 

Одговор на питање број 3: 

Одговор на питање број 3. садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 1. 

 

       У Нишу, дана 08.03.2019. године 


