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Набавка радова на наношењу новог асфалтног слоја у улицама С. Ђуркића, П. 

Шандора и 1. Маја у Бечеју 
 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац  доставља појашњење за 

oтворени поступак јавне набавке „ Набавка радова на наношењу новог асфалтног слоја 

у улицама С. Ђуркића, П. Шандора и 1. Маја у Бечеју“,  ЈН 50/19, Општина Бечеј – 

председник општине. 

 

Питање 1: 

У делу конкурсне документације „IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ на страни 

7/36 наведено је да се као доказ да Понуђач располаже довољним пословним кпацитетом  прилажу 

оригиналне потврде о референцама – попуњене, потписане и оверене печатом од стране 

референтног Наручиоца – Инвеститора као крајњег корисника радова (Саставни део конкусне 

документације је Образац потврде о референцама). 

Да ли ће као доказ бити прихваћене оригиналне потврде о референцама на другим обрасцима а 

које садрже све елементе наведене у Обрасцу 9 из конкурсне документације? 

Одговор Наручиоца: 

 

Биће прихваћене оригиналне потврде о референцама на другим обрасцима а које садрже све 

елементе наведене у Обрасцу 9 из конкурсне документације. 

 

Питање 2: 

У делу конкурсне документације „IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ на страни 

8/36 наведено је да се као доказ за опрему и машине у власништву Понуђача доставља пописна 

листа са стањем на дан 31.12.2018. и да се за асфалтну базу прилаже извод из листа непокретности 

и употребна дозвола. Купупродајни уговор и рачун за асфалтну базу са наведеним производним 

капацитетом базе. 

Да ли ће као доказ за асфалтну базу бити прихваћена пописна листа са стањем на дан 31.12.2018, 

употребна дозвола, купопродајни уговор и рачун за асфалтну базу са наведеним производним 

капацитетом базе, обзиром да се на основу члана 147 Закона о планирању и изградњи за асфалтну 



базу издаје привремена грађевинска дозвола и да се не може као привремени објекат уписати у 

лист непокретности? 

Одговор Наручиоца: 

 

Биће прихваћена пописна листа са стањем на дан 31.12.2018,  употребна дозвола, купопродајни 

уговор и рачун за асфалтну базу са наведеним производним капацитетом базе - као доказ за 

асфалтну базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавне набавке 


