
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 321-8/18 
Дана: 23.05.2018. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 16/18  радови – грађевински и машински радови на изградњи гасовода ,,Корзо и 
суседне улице“, од дана 22.05.2018. године, објављујемо одговор на наведенo питањe. 
 
 
 
Питање 1: 

У предмеру радова за Партију 1, да ли материјал који се уграђује даје Наручилац 
посла или Понуђач набавља и уграђује исти? 
 
 

Одговор на Питање:  
 

Предмет ЈН 16/18  радови – грађевински и машински радови на изградњи гасовода 
,,Корзо и суседне улице“ су радови. 

  
Машински материјал обезбеђује Наручилац. 

 
Питање 2: 

Да ли Наручилац посла прихвата као Референце  изведене  машинске и 
грађевинске радове на ТОПЛОВОДИМА? 

 
 
Одговор на Питање:  
 

На страни 8/44 предметне конкурсне документације, у поглављу III УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКОА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЉЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Додатни услови, 
Партија 1,  под  2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
Довољним пословним капацитетом се сматра: 
- да је у претходне три и календарске године (2015, 2016 и 2017. године) закључио 
и реализовао најмање 3 (три) уговора или наруџбенице, чији је предмет извођење 
машинских радова на изради прикључака или дистрибутивних мрежа (гас, 
електро, птт, оптички кабел, канализација, водовод), у укупној вредности од 
најмање 650.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Под радовима на изради прикључака или дистрибутивних мрежа 
подразумевају се и друге мреже осим оних наведених у загради, што значи и 
истоврсни радови на топловодима. 



Питање 3: 
Колика је процењена вредност за Партију 1, а колика за Партију 2? 

 
 
Одговор на Питање:  

 На основу става 2, члан 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац није дужан да објави процењену вредност 
набавке. 

 

 
 
 
 

КОМИСИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 


