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ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 

1. У Конкурсној документацији у Делу 1. за доказивање пословног капацитета 

предвиђене су референце и достава фотокопија сертификата у складу са 

конкурсном документацијом.  

 

Са друге стране за технички капацитет у Делу 1 Конкурсне документације на 

страни 21 од 59  предвиђено је да се исти доказује: пописном листом и 

aналитичким картицама основних средстава за механизацију за 2016. годину и 

Уговорима о стицању права својине на средствима (уколико се ради о својини), 

Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу) и Уговорима о закупу. 

Уколико су основна средства прибављена у 2017. години доставља се 

aналитичка картица основних средстава и наведени уговори о стицању или 

лизингу или закупу тих средства. 

2. Уговор о делу треба да буде закључен у складу са законом, о чему је дужан да 

води рачуна понуђач, који потписује у Конкурсној документацији Изјаву којом  

под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 

сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
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и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

3. У Конкурсној документацији је за наведени случај недвосмислено назначено да: 

„У  случају пројектовања за сопствене потребе обрачунава се 2,5 % од 

предрачунске вредности објекта, при чему пројекат мора бити потврђен од 

стране техничке контроле. У случају сопственог инвестирања за доказивање 

вредности изграђених стамбено–пословних објеката даје се предрачунска 

вредност објекта потврђена од стране техничке контроле.“ 

4. У Конкурсној документацији је децидирано наведено да се доказ о радном 

ангажовању доставља за  лица за која су достављене лиценце, потврде и 

уверења, а да се и изводом из појединачне пореске пријаве за месец мај 2017. 

године са прегледом свих запослених доказује број запослених. Дакле није 

потребно дустављати МА обрасце за све радно ангажоване. Међутим Изменама 

и допунама Конкурсне документације предвиђено је достављање извода из 

појединачне пореске пријаве за месец јуни 2017. године. 

5. У члану 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) прописано је: ''Наручилац је дужан да редним бројем означи 

сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне 

документације''. Из ове императивне норме следи да у конкретном случају 

потврда која се даје као референца мора бити издата од стране њеног даваоца на 

прописаном обрасцу из конкурсне документације који садржи ознаку јавне 

набавке као и редни број стране у оквиру исте. Издавање референтне потврде на 

другачији начин не би обезбедило неопходне формалне елементе у складу са 

наведеном одредбом Закона. 

Из свега наведеног следи да се оверене референтне потврде које су на 

обрасцима из претходног поступка нису прихватљиве у овом поступку.  

6. Мишљења смо да је формулација наведена у Конкурсној документацији везано за 

радно ангажовање, целовита и довољно јасна. Наведени елементи се доказују 

достављањем фотокопија лиценци ИКС, потврда о важењу тих лиценци, 

достављањем фотокопија наведених уверења, као и доказа о радном ангажовању 

лица за која су достављене лиценце, потврде и уверења. Доказ о радном 

ангажовању (радни однос, уговор о делу, уговор о привременим и повременим 

пословима) су пријаве надлежним фондовима на прописаним обрасцима и уговори 

о радном ангажовању.  

 

Иначе  МУН Образац се односи искључиво на исплату доприноса и накнаде 

лицу зангажованом  на основу уговора о делу и представља само посредан доказ 

о постојању пријаве. Са друге стране подсећамо да сагласно Конкурсној 

документацији  и Закону о јавним набавкама понуђач је приликом сачињавања 

ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Сагласно наведеном сваки понуђач је дужан да достави доказе у погледу 

уговора о делу у нивоу који је сагласан законским могућностима. 

 
7. Прихватићемо наведене референце које се односе на објекте које сте навели у 

питању.  
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8. Сертификате квалитета SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 

50001 и ISO/IEC 27001,  треба да поседује сваки члан групе понуђача за обим 

сертификације из предмета јавне набавке, коју тај члан групе понуђача 

извршава.Нетачна је констатација из става 2. овог питања, пошто овај услов 

чланови групе понуђача испуњавају заједно, тако што ће сваки члан групе 

понуђача поседовати наведених 5 (пет) сертификата за послове које извршава. 

9. Пун назив Грађанског надзорника је: Друштво за борбу против корупције, 

Зрењанин, Пупинова 7, office@drpko.org. 

10. Техничка контрола је чланом 129. Закона о планирању и изградњи дефинисан 

појам. Потврда о извршеној техничкој контроли је писани акт који се том 

приликом сачињава. Не ради се о Записнику о примопредаји. 

11. Додатни радови се односе накнадне радове по налогу наручиоца, а у складу са 

чланом 640. Закона о облигационим односима и Законом о јавним набавкама, те 

су исти предиђени у Конкурсној документацији као могућност, а не као обавеза. 

12. У Конкурсној документацији у Делу 1. на стр. 11 и 13од 59 наведено је: 

 „Уколико се ради о заједничкој понуди обавезне услове из члана 75. став 1, 

тачка 5) Закона, дефинисане у делу 1, став 2) 1. Обавезни услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН тачка 5), треба да испуњавају сви 

чланови групе понуђача заједно.“ Из наведеног је јасно да није логичан 

закључак заинтересованог лица да сваки понуђач понаособ мора поседовати 

велике лиценце и решења МУПа, већ је довољно да само један понуђач из групе 

понуђача  или сви понуђачи из групе понуђача  заједно испуњавају те услове, 

односно услове из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, а  што је 

наравно апсолутно  сагласно члану 81. став 3. Закона о јавним набавкама.  

 Наручилац посебно указује да је на страни 22 од 59 у Делу 1 Конкурсне 

документације децидно наведено: „На све што није предвиђено овом конкурсном 

документацијом примењују се одредбе Закона, других одговарајућих закона и 

прописа који уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и 

техничких стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке.“  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/17 
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