
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – отворени поступак бр.01/11-03/2013 
радови на багеровању речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од 
ркм 72 до ркм 104. 
 
 
Питање:  
 
Понуђач је тражио појашњење тендерске документације на страни  7, тачка III-2 додатни услови 
,пословни капацитети, па под доказима за прву и трећу цртицу : 
 
 -„ од понуђача оверен списак истоврсних радова за претходне три године, са износима, датумима 
и списком наручиоца и потврде издате и потписане од наручиоца изведених радова са 
подацима,врстом радова, период извођења ; 

-оверени извештаји из интерног рачуноводства понуђача (картица добављача) и фотокопије рачуна 
надлежних водопривредних предузећа о испостављеним водопривредним таксама, упоследње три 
године у минималном износу од 500.000м3 избагерованог материјала” 

 
Одговор: 
 

-      за Вас је потребно да докажете да сте у претходне три године обављали послове багеровање 
у износу од 1.000.000,00м3 , што значи да ће те Ви дати списак тих радова, потписати га и 
оверити печатом, а такође ће те доставити и потврде од наручиоца за које сте те наведене 
послове обавили, тј.писмену потврду која садржи колико сте и када избагеровали, за који 
период и да сте тај посао завршили у року предвиђеним уговором. 
‐ Што се тиче потврде о плаћеним водопривредним таксама , потребно је да доставити 
фотокопије фактура  водопривредних предузећа  о испостављеним водопривредним таксама, тј. 
доказ да сте платили, или ћете тек платити  ( јер је посао обављен и фактура за водопривредну 
таксу дата) , за задње три године у износу од 500.000м3 избагерованог материјала.  Ваше 
рачуноводство ће Вам доставити Извештај за ранији период коме и у ком износу , количини 
избагерованог материјала, сте платили водопривредну таксу,  а за поступке у току, доставићете 
фотокопије фактуре наведених предузећа за оно што сте урадили а плаћање Вам тек предстоји. 
Укупан збир тога треба да буде у вредности за  количину од 500.000м3. 
 
Нама је потребан доказ да Ви извршавате Ваше обавезе уплате водопривредних такси за оне 
послове багеровања где је такса предвиђена, за тражену количину избагерованог материјала. 

 
 
 
 

 
 
      Комисија за јавну набавку 
 



  
 


