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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг  

број 01-404-14/2017 од  26.12.2016.године- „Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

 ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, сачинила је  
 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ   ПОСТОЈЕЋЕГ 

КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА  БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-

ХОПОВО 

БР.ЈН 01-404-14/2017 

 

 

              Дана 15.06.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатне информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ ,у оквиру којих су  постављена 

следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ У конкурсној документацији стоји: 

„Да је понуђач у периоду од 2012.г. – 2016.г.   успешно  и квалитетно извео радове на путевима и 

улицама ( санација, реконструкција и грађење путева и улица) и то у укупном кумулативном 

износу од најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а односно   8.400.000,00 динара са ПДВ-ом.    

Доказ:   

1.Референц листа  о изведеним радовима (образац  VII.2.),  на обрасцу у  конкурсној 

документацији  и   

2. Потврда издата од стране инвеститора (образац  VII.3.),    на обрасцу у  конкурсној  

документацији  и       

 3.  Фотокопија уговора, са насловним  странама окончаних ситуација где се види рекапитулација  

радова са овереним ситуацијама о изведени  радовима са рефернц  листе „ 

        Да ли ћете као доказ за пословни капацитет прихватити потврде инвеститора, уговоре и 

окончане ситуације за радове који су уговорени 2011. године, а извршени 2012. године? 

  

 



                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ , доставља додатне информације/ 

појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

              Kао доказ за пословни капацитет Наручилац ће прихватити потврде инвеститора, уговоре и 

окончане ситуације за радове који су уговорени 2011. године, а извршени 2012. године. 

  

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 
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