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ПИТАЊА (ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА) 

ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 03/17, КОЈЕ ЈЕ  

ЗАВЕДЕНО  КОД НАРУЧИОЦА ПОД БР. УП – 4278/17 ОД 25.08.2017. ГОДИНЕ 

И ОДГОВОРИ  НАРУЧИОЦА 

ПИТАЊА 
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ОДГОВОРИ 

1. У одговору на ово питање већ смо навели да понуђач поседује сертификате 

квалитета SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 50001 и 

ISO/IEC 27001 за области из предмета ЈН, за област сертификације које 

извшава.Из одговора види се да тражених 5 сертификата треба да поседује 

сваки члан заједничке понуде за област које тај члан извршава. Управо чланови 

заједничке понуде сагласно члану 76 и 77. заједнички испуњавају тражени 

додатни услов. (Пример: Члан конзорцјума који пројектује треба да поседује 

тражених 5 сертификата за пројектовање, а не за извођење како сте ви погрешно 

протумачили.) 

 

2. На ово питање већ је одговорено у одговору Наручиоца објављеном у складу са 

Законом о јавним набавкама (Одговори на питања бр. 4209/17 од 24.08.2017.године), 

али у духу добрих пословних обичаја дајемо следећи недвосмислени одговор: 
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3. Пун назив Грађанског надзорника је: Друштво за борбу против корупције, 

Зрењанин, Пупинова 7. Контакт подаци: office@drpko.org. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  Посебно указујемо да сте ви претходно питали за вежење потврда из 

претходног поступка који је поништен. Међутим посебно указујемо да ће наручилац ће 

у сваком конкретном случају ценити валидност референтних потврда, односно 

околност да ли садрже све елементе сагласно Конкурсној документацији. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 03/17 


