
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРУШЕВАЦ  

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за јавне набавке  

Број:159/2020 

Датум: 26.06.2020. године  

КРУШЕВАЦ 

 

Предмет: Одговор на питање  

  

 Градска управа града Крушевца покренула је отворени поступак јавне набавке радова 

– Реконструкција Трга Косовских јунака у Крушевцу број 10Р/IV/2020. Дана 25.06.2020. 

године, Градска управа града Крушевца примила је електронским путем питање у вези 

конкурсне документације. 

 

 Питање: 

 „Poštovani, 

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Trga Kosovskih junaka br. 

10R/IV/2020 jedan od dodanih usłova koje ponuđač mora da ispuni je daje u periodu za posednjih 5 

godina do datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda izveo radove koji su isti ili sični 

predmetu javne nabavke, a čijaje vrednost u zbirnom iznosu veća od 788.000.000,00 dinara bez PDV-

a. 

Da li će Naručilac priznati kao valjan i ugovor koji je zaključen krajem 2014.godine, a čija je 

realizacija otpočela kasnije tokom 2015.godine, koju prate situacije sa datumom koji odgovara 

postavljenom dodatnom usłovu, tj. da li će se kao kriterijum za računanje perioda izvođenja radova 

primeniti trenutak formalnog potpisivanja ugovora ili faktički početak izvođenja radova?“ 

 

            Одговор:    

Наручилац је у конкурсној документацији предвидео у делу додатних услова следеће: 

„5. Да располаже довољним пословним капацитетом: 

Да је у периоду за последњих 5 (пет) година до датума објављивања позива за подношење 

понуда у овом поступку јавне набавке понуђач извео радове који су исти или слични предмету 

јавне набавке а чија је вредност у збирном износу већа од 788.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Докази:  

Попуњен, потписан и оверен образац Изјава о изведеним радовима (Образац бр. 6)   

Потврде о изведеним радовима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом 

наручилаца (Образац бр. 7). 

Уз сваку Потврду – рачун или привремена или окончана ситуација или неки други доказ на 

основу ког се несумњиво може утврдити извршење наведених радова.“ 

 

У складу са тим, период од 5 година односи се на доказивање да је Понуђач фактички извео 

радове, а не односи се на датум закључења уговора. 
 
 

    

КОМИСИЈА 

 

 

 

                                                                                                                 

 


