
ПРЕДМЕТ:  Питање за ЈНВВ бр.404-20/16 

 

Поштовани, 

 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), достављамо Вам одговоре на питања: 

Б) Додатни услови (тачка 1. Пословни капацитет)  

1. У својству инвеститора и извођача радова, изградили смо стамбену зграду ЕП 5/8 

ламела V  за коју је издата употребна дозвола бр. 351-7/13 од 05.09.2013. год.  

 

Да ли је довољно као доказ о вредности изведених кровополагачких и столарских 

радова приложити потврду наручиоца (образац бр.9) који ћемо потписати и 

оверити својим печатом и уз који ћемо као доказ да су радови изведени приложити 

употребну дозволу? 

 

Конкурсном документацијом ЈНВВ бр. 404-20/16 као додатни услов за учешће у поступку 

захтева се од понуђача да испуњава тражени пословни капацитет: „да је у претходних 5 

година (2011,2012, 2013, 2014. и 2015. закључно са даном рока за подношење понуда) 

уговорио и извео радове који су предмет  јавне набавке: кровополагачке (одн. лимарске) и 

столарске радове у вредности не мањој од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а. Понуђач 

доказује да испуњава тражени пословни капацитет достављањем попуњених и оверених 

образаца бр.8 Референтна листа и бр.9 Потврде наручилаца. 

 

У ситуацији када је понуђач извођач и инвеститор радова, потребно је уз обрасце бр. 8 и 9 

доставити и употребну дозволу као доказ да су радови изведени, као и доказ о вредности 

изведених кровополагачких (одн. лимарских) и столарских радова нпр. привремене или 

окончана ситуација, грађевинска књига или дневник, рачун добављача или било који 

други доказ којим понуђач несумњиво доказује вредност изведених радова. 

 

 

 

Б) Додатни услови (тачка 1. Технички капацитет)  

2. С обзиром да је привредно друштво Dekor Invest настало дана 18.07.2016. год. 

статусном променом (подела уз оснивање) од матичног предузећа Dekor d.o.o. и као 

такво није могло имати пописну листу основних средстава под 31.12.2015. можемо 

ли као доказ о довољном техничком капацитету приложити рачун уз поделу (у 

прилогу) из ког се види имовина која је припала нашем предузећу? 



Конкурсном документацијом ЈНВВ бр.404-20/16 у Прилогу III Услови за учешће у 

поступку јавне набавке предвиђено је да понуђач тражени технички капацитет доказује 

достављањем „фотокопије пописне листе потписане од стране овлашћеног лица и оверене, 

у којој је видно назначена предметна техничка опрема са датумом 31.12.2015. год. или 

књиговодствене картице основних средстава или уговор о куповини или рачун ако су у 

власништву понуђача, односно уговор о закупу или уговор о пословно-техничкој сарадњи 

или било који други доказ који несумњиво потврђује да понуђач располаже 

траженим техничким капацитетом“. Дакле, понуђач је у обавези да достави било који 

доказ на основу ког се несумњиво може закључити да располаже траженом техничком 

опремом те да може извршити предмет јавне набавке. 

 

 

 

 

    С поштовањем,                                                                            Комисија за јавну набавку 

 


