
ГРАД  ВАЉЕВО 
Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 
Карађорђева 64, Ваљево 
Број: 404-80/2016-06-П1 
Дана: 16.06.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 8/2016-02 – Извођење радова на 
изградњи електричних инсталација противпаничне расвете. 
 
 Питање 1 
Везано за напомену у обрасцу структуре цене потребно је да нам појасните:  

 да ли треба доставити атесте само за паник светиљке или треба и за остали 
материјал који се уграђује (каблови,...)? 

 атест се добија приликом испоруке материјала од стране добављача – произвођача. 
Да ли као доказ може да се достави каталошка документација из које се јасно и на 
несумљив начин може утврдити да понуђена опрема одговара захтеваним 
карактеристикама? 

Одговор: 
Атести се достављају само за паник светиљке. 
Може се доставити каталошка документација из које се јасно и на несумљив начин може 
утврдити да понуђена опрема одговара захтеваним карактеристикама. 
 
 Питање 2 
За услов пословног капацитета тражена је референца у износу од 10.000.000 динара. 
Наручилац је дужан да води рачуна да тако постављен услов буде у сразмери са предметом 
јавне набавке, а што се процењује првенствено у зависности од процењене вредности јавне 
набавке. 
Одредбама ЗЈН дефинисано је да финансијски капацитет – минимални пословни приход не 
сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Доказ за исти  услов је 
БОН-ЈН. 
Међутим, ви тражите референцу – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ а не финансијски у износу од 
10.000.000,00 динара. Републичка комисија је заузела јасан став да износ пословног 
капацитета не сме бити већи од ТРОСТРУКЕ процењене вредности јавне набавке. Колика је 
ваша процењена вредност када тражите оволику референцу? Према структури цене, а 
имајући у виду цене на тржишту, уочили смо да је тражени пословни капацитет далеко изнад 
троструке вредности овог посла. 
Молимо Ваше појашњење и предлажемо да извршите измену пословног капацитета и да 
услов пословног капацитета пропишете на начин примерен предмету јавне набавке. 
 
Одговор: 
Процењену вредност наручилац није у обавези да објављује. 
Пословни капацитет је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и није већи од 
троструке процењене вредности по једној години.  
Тражени пословни капацитет од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а приход по основу изведених 
радова предметне јавне набавке, се односи на претходне три године и рачунају се сви 
радови које покрива тражена лицена 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона. 
 
 

Комисија за јавне набавке 
 

 


