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Одговори на питања заинтересованог  лица и појашњења 

у јавној набавци у отвореном поступку ВЈН 02/16, заведена код  наручиоца  

под бр. УП  77/17 од 09.01.2017. године 

 

 

1. Одговор на питање: Податак о процењеној вредности јавне набавке који назначен у 

Одлуци о покретању јавне набавке, нисмо у обавези да саопштимо 

заинтересованом лицу. У Плану јавних набавки је у конкретном случају спојено у 

једну набавку и извођење  радова и пројектовање. 

2. Одговор на питање: Нетачан је ваш закључак да смо пословни капацитет 

насловили као технички, а из разлога како следи. У Делу 1 Конкурсне 

документације на страни 6 од 64 децидно је наведено следеће: 

„Потребно је да понуђач (сви заједно у случају заједничке понуде) поседује лиценце П 

093 А2,  П 093 Г1,  И 093 А2 и И 093 Г1. 

2)2.4  Неопходно је: 

 Да је од стране понуђача (свих заједно у случају заједничке понуде), у 

последњих пет година (2011, 2012 ,2013 ,2014 и 2015. године), вредност 

пројектованих стамбено – пословних објеката са припадајућим партерним 

уређењем износи најмање 30.000.000,00 РСД/ тридесет милиона динара/,  (на 

дан испостављања окончане ситуације или задње привремене ситуације). 

 

 Да је за последњих осам година на пословима извођења радова, (грађевинских, 

грађевинско-занатских и инсталатерских) извео радове на изградњи  стамбено – 

пословних објеката најмање  бруто површине од 40.000 м2. 

 

 Да је за последњих осам година вредност изграђених  стамбено – пословних 

објеката најмање 1.200.000.000,00 РСД/ милијарду двеста  милиона динара/ на  

дан испостављања окончане ситуације или задње привреме ситуације. 

 

У случају сопственог инвестирања  даје се предрачунска вредност објекта и Употребна 

дозвола (фотокопија  за тај објекат) 

За оба случаја дати до 5 /пет/ објеката са највећом вредношћу у периоду   од 

претходних 8 година за радове, односно 5 година за пројекте. 

Наведени услов може испунити група понуђача.“ 

Из цитираних одредби Конкурсне документације логично следи да се у конкретном 

случају ради о техничком капацитету. Пословни капацитет би подразумевао и 

вредности  и из других делатности заинтересованог лица, а не само  вредности из 

наведених радова. 

 

3. Одговор на питање: Наведене лиценце нису обавезан услов за  пројектовање, као и 

извођење наведених радова, те су стога постављене као додатни услов. У члану 75. 

став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама децидно је наведено да је један од 



обавезних услова да понуђач  има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. У овом случају не ради се о јавној набавци у  којој су лиценце 

наведене у Конкурсној документацији услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама. Наведене лиценце за пројектовање и изградњу су постављене у 

Конкурсној документацији као додатни услов у смислу члана 76. Закона о јавним 

набавкама, а ради постизања квалитета у реализацији предметне јавне набавке. 

 

4. Одговор на питање: Апсолутно је јасно  да околност постојања дуга понуђача 

према Наручиоцу  јесте логички, пословно и етички основан разлог за 

утврђивање постојања пословног и финансијског капацитета на страни 

понуђача. Постојање дуговања или активирано средство обезбеђења према 

понуђачу од стране Наручиоца  недвосмислено указује на постојање 

недовољног пословног и финансијског капацитета на страни понуђача. 

5. Одговор на питање: На страни 10. од 64 тражене су референце понуђача (а не 

искуство), што је сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама. Сматрамо да 

ваше примедбе садржане у овом питању нису основане из разлога како следи. У 

члану 77.  став 2) подтачка (1)  Закона о јавним набавкама прописано је: 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач доказује достављањем 

следећих доказа:   

„2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што 

је: 

(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених 

услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет година 

за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно 

наручилаца;“ 

 

Из наведених одредаба Закона о јавним набавкама следи да није стриктно 

прописано  који временски период је у питању. Међутим, како је Конкурсна 

документација објављена дана 12.12.2016. године, Наручилац никако није могао 

тражити наведене услове за 2016. годину која је била у току на дан објављивања 

Конкурсне документације. 

 

6. Одговор на питање: Примедбе, у погледу пондерисања, нису оправдане, јер је 

Конкурсном документацијом прецизно одређен начин пондерисања. Бодује се 

укупан број лиценци, решења и уверења подједнако. Бодује се укупан број 

грађевинске механизације и опреме подједнако. Бодује се укупан број свих 

сертификата које поседује Понуђач или група Понуђача. Укупан број пондера и 

парцијани делови по областима су исправно наведени. 

 

7. Одговор на питање: У складу са називом и ознакама из општег речника јавних 

набавки и у складу са предметом ове јавне набавке недвосмислено проистиче 

који обим сертификације је потребно приложити.  У конкретном случају 



сертификати 9001, 14001 и 18001 односе се на инжењеринг, израду техничке 

документације, пројекте заштите од пожара, извођење грађевинских и 

грађевиско-занатских радова у нискоградњи и високоградњи и производњу 

бетона. 

  

8. Одговор на питање: У погледу комуникације путем електронске поште или факсом 

из члана 20. Закона о јавним набавкама, Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки је заузела начелни став да :“ комуникација путем 

електронске поште или факсом може се користити у  поступку јавне набавке, 

односно у поступку заштите права, уколико је такав начин комуникације изабран 

од стране наручиоца навођењем адресе електронске поште или броја факса у 

позиву за подношење понуда или пријава или у конкурсној документацији..“ У 

Позиву за подношење понуда и у Конкурсној документацији  није предвиђена 

комуникација  са заинтересованим лицем путем електронске поште, већ је на 

страни 29 од 64 Конкурсне документације  предвиђено следеће: 

 

„3)13 Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац 

Заинтересовано лице може, у складу са Законом, у искључиво у писaном облику, 

тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пoнуда 

непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, 

Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном 

поступку ВЈН  број 02/16 –радови.“ 

 

Емаил на који се позива Заинтересовано лице пристигао је на сервер Наручиоца 

дана 06.01.2017. године, али исти није из техничких разлога могао да стигне до 

Комисије за спровођење поступка јавне набавке. Технички разлог је што сервер 

напре проверава електронску пошту са непознатих адреса из разлога сигурности 

система. У конкретном случају сервер је тек дана 09.01.2017. године проследио 

поруку.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

 

                                                           
 


