
 

 

 

 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број ЈНВВ: IV 04-404-22/2014 

Датум:  24.10.2014. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс: 023/771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења 

јавне набавке радова на изградњи атарских путева на територији 

општине Нови Бечеј, ЈНВВ 

 

Дана 22. и 23.10.2014.године Комисија је примила 

појашњењима - питањима у вези јавне набавке радова на изградњи атарских путева на територији 

општине Нови Бечеј, ЈНВВ број:IV 04

набавкама, даје следеће информације и појашњења на постављена питања:

 

IЗахтев за додатне информације: 

„Молимо вас да нам дате детаљ из пројекта цевастог пропуста

крила, како би имали увид у димензије и дали што приближнију цену

изградњи атарских путева на територији општине Нови Бечеј

 

Одговор: 

АП ВОЈВОДИНА 

Додатне информације и појашњења – Одговори на питања у вези  

јавне набавке радова на изградњи атарских путева на територији  

број: IV 04-404-22/2014. 

10.2014.године Комисија је примила захтев за додатним информација

у вези јавне набавке радова на изградњи атарских путева на територији 

IV 04-404-22/2014, те у сладу са чланом 63.

следеће информације и појашњења на постављена питања: 

 

Молимо вас да нам дате детаљ из пројекта цевастог пропуста L = 6 m, fi 600 

како би имали увид у димензије и дали што приближнију цену,везано за позицију број

изградњи атарских путева на територији општине Нови Бечеј.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захтев за додатним информацијама и 

у вези јавне набавке радова на изградњи атарских путева на територији 

, те у сладу са чланом 63.став 3. Закона о јавним 

L = 6 m, fi 600 и армирано бетонских 

езано за позицију број 11, на 



 

IIПитањa: 

бр.1.Да ли ћете прихватити референце на обрасцима наручиоца? И да ли су прихватљиви радови на 

изградњи и санацији путева? 

бр.2.,,Да ли може да се као доказ испуњења пословног капацитета приложе потврде о извршеним 

радовима на обрасцу Наручиоца, на којој је наглашено да се може користити ради учешћа на тендер, и 

да се у друге сврхе не може употребити. На овим потврдама није наглашено да се може користити само 

за учешће у отвореном поступку јавне набавкерадова на изградњи атарских путева на територији 

општине Нови Бечеј, ЈНВВ број IV 04-404-22/2014. Нама, као и Наручиоцима је компликовано да за 

сваку јавну набавку понаособ наручујемо посебне потврде, те не видим оправдан разлог да се тако 

нешто захтева у Конкурсној документацији.'' 

 

 

Одговорна питања бр.1.и бр.2.: 

У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни12/43 тачка 7. прецизирано стоји: 

''б)  Попуњен образацреферент листеса износима, датумима и листама купаца односно наручилаца,из 

кога се јасно види да је у претходне три године (2011, 2012.и 2013.години) извршио радове на 

изградњи и уређењу атарских путева у вредности од најмање 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом,са 

уговорима о изведеним радовима и Потврдама наручилаца радова за чије је потребе посао извршен 

(обрасци Референт листе и Потврде су дати упоглављу VI одељак 3.Конкурснедокументације),'' 

 

Комисија Наручиоца остаје при напред наведеном услову, датом у Конкурсној документацији за 

предметну набавку. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници наручиоца. 

   

           Председник 

                        Комисије за јавну набавку: 

  ________________________ 

         Ивана Цвејин 


