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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске 

поште (maila)  дана 25.04.2019. за јавну набавку мале вредности – молерско фарбарски 

радови на објекту ЈНМВ-6/2019 

Дана 25.04.2019.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - 

везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале вредности – молерско фарбарски 

радови на објекту ЈНМВ-6/2019 

 

ПИТАЊE   

 

1. Поштовани, 

 

молим вас да нам за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 6/2109 – молерско фарбарски 

радови на објекту Основне школе „Јожеф Атила“ појасните начин доказивања пословног 

капацитета. 

 

У делу додатних услова пише: 
2) Неопходан пословни   капацитет 

А) да је понуђач у последњих три  године рачунајући од дана објаве јавног позива 

самостално или као члан групе понуђача, извео  грађевинске радове  на  најмање 3 

објеката јавне . 

Касније у делу где се појашњава начин доказивања пише: 
2) Пословни капацитет:  

А)Референтна листа –извршеих радова на замени спољне столарије, односно облагању 

спољне фасде каменом вуному последње три године. 

 

Претпостављамо да је у питању грешка настала у изради конкурсне документације, пошто 

се набавка не односи на замену спољне столарије. 

 

Молимо Вас да појасните начин доказивања пословног капацитета. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 



Kако и пише у конкурсној документацији у делу 2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА под 2 као доказ захтеваног  пословног капацитета „А) да је 

понуђач у последњих три  године рачунајући од дана објаве јавног позива самостално или 

као члан групе понуђача, извео  грађевинске радове  на  најмање 3 објеката јавне „ 

потребно је да понуђач достави :  

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе (Образац 

потписује и оверава претходни наручилац) 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених радова    - 

Референтна листа 

 -Прву и последњу страну окончане или привремене ситуације, који су наведени у  

референтној потврди потписаној и овереног од стране наручиоца посла и надзорног 

органа   

Којим доказује да су изведени захтевани грађевински радови , а не радова на замени спољне 

столарије, односно облагању спољне фасде каменом вуном, обзиром да замена столарије и спољне 

фасаде није предмет набавке , нити је захтевана референца на истим . 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 6/2109 


