
 

 

 

 

 

Питања и одговори на питања заинтересованог лица у поступку јавне 

набавке ВЈН 02/17, УП бр. 2076/17 од 13.04.2017. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Траже се референце за објекте који су у најмањој могућој мери слични 

са објектима који су предмет ове јавне набавке. Са тражених пет објеката у 

великој мери се превазилази тражена референца и у смислу величине 

изграђеног простора и у смислу вредности. 

2.Подразумева се да објекти за које се доставља референца буду 

изграђени.                    

3. Чланом 79. Закона о јавним набавкама предвиђено је: 

''Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 

да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 

подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште 

и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 



Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 

или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе.'' 

 

4. Подразумева се да Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који 

издаје Агенција за привредне регистре за 2016, годину, достави субјекат 

који то поседује. Онај коме та потврда још увек није издата (у законском 

року) није обавезан да исту достави за 2016. годину.  
 

5. Везано за ово питање Грађевинска дирекција Србије је већ 

одговорила и одговор гласи: 
 

 Максимални број лиценци за величину посла из предмета ЈН у реалним 

околностима за подручје Републике Србије су у потпуности сагласни са 

обимом посла из предмета ЈН.  

Нисмо у могућности да одредимо оквире за понуђену цену, рок за израду 

техничке документације, рок за извођење радова, оперативну способност, 

технолошку способност, способност за самостално извршење посла, 

механоопремљеност, јер би управо таквим наметањем ограничили 

конкурентност што нам није пословни интерес.  

Формуле су прецизне и садрже искључиво критеријуме који су у вези са 

предметом ЈН и по било ком елементу не доводе Понуђача или групу 

понуђача у неравноправан положај. 

 

                                                                   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/17 


