
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
 

Број:  7/2017-97 

 

Датум: 13.07.2017. године 
 

 

Предмет: Питања и одговори (број 1.) конкурсне документације за jавну набавку мале 

вредности услуга процене фер вредности  некретнина "Железнице Србије" ад, јавна 

набавка број 2/2017. 
 

Потенцијални понуђач је доставио следећи захтев за појашњење конкурсне документације: 

 

 

Питање број 1: У Условима за учешће у поступку набавке (страна 18 Конкурсне документације) 

стој и „2.1.1 Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом - да је у периоду од 

претходне 3 rодине од објављивања позива за подношење понуда извршио минимум 10 процена 

вредности покретне или непокретне имовне (или комбинација) у укупном износу преко 

1.000.000.000,00 РСД процењене вредности;"  

У обрасцу потврде о неопходном пословном капацитету (страна 44 КД) стоји: 

„У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама, издаје ПОТВРДУ којом 

потврђује да је понуђач ... у претходне 3 (три) године (2014, 2015. и 2016. год.) Наручиоцу 

извршио набавку услуге примерену предмету јавне набавке и да није било рекламација, у 

укупној вредности од ... (уписати фактурисани износ - број кама и словима)  

Није нам јасно како се оваквом потврдом доказује испуњење траженог захтева о висини 

процењене вредности имовине. 

Такође није јасно како ћe издавалац nотврде знати шта је „набавка услуге примерена 

предмету јавне набавке". То значи да би морао да има увид у  конкурсну 

документацију. 

 

Одговор: У изменама и допунама конкурсне документације број 1 се налази измењени образац 

Потврде где има колона за уписивање процењене вредности непокретности. Увидом у уговоре 

или рачуне који су прилог ове потврде види се шта је био предмет процене. 

 

 

 

 

 

 



Питање број 2: У наставку Услова за учешће у поступку набавке (страна 19 Конкурсне 

документације) стоји: 2.1.2. Да понуђач располаже неопходним кадровским 

капацитетом. Под неопходним кадровским капацитетом се захтева да Понуђач 

располаже следећим стручним кадром, што подразумева да Понуђач на извршењу услуга 

процене тржишне фер вредности назначених некретнина ангажује најмање  два лица у 

својству судског вештака, односно овлашћеног лица економске струке и једно лице у 

својству судског вештака, односно овлашћеног лицаграђевинске струке. Под 

захтевом кадровског капацитета се такође захтева да су лица која ће пружити 

предметну услугу учествовала у проценама (минималне вредности 1.000.000,00 

РСД) за грађевинске објекте, у складу са предметом јавне набавке и потребама 

Наручиоца 

 

Питање је како се доказује испуњење овог услова, поготову за вештаке економске 

струке? 

  

Одговор: Доказује се кроз пословни капацитет, односно потврду о пословном капацитету и 

копијама уговора и рачуна у прилогу. 

 

 

 

Председник комисије 

 

 

__________________________ 

 Пантовић Марко, дипл.маш.инг. 


