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ОДГОВОРИ 

1. Прихватамо све јавне објекте високоградње. 

2. 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 
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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 (који је поништен) нису 

прихватљиве у овом поступку. 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. 

3. 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. 

4.  

 

 За овај случај потврду дајете себи за пројектовање и извођење. 

 

5. Измењена и допуњена Конкурсна документација јасно указује да су пондери 

детаљно рашчлањени на цену и рок. Обилазак локације градилишта  и 

непокретности предвиђених  за компензацију представљају право али не и обавезу 

заинтересованог лица. У Позиву за подношење понуда јесте назначен термин 

обиласка будућег градилишта, а обилазак непокретности које су предвиђене за 

компензацију могућ је увек на захтев заинтересованог лица. 

6. На страни 87/87 Дела 2 Конкурсне документације учињена је очигледна  грешка 

у броју тако да свуда где стоји: „ВЈН 03/17“ треба да стоји „ВЈН 04/17“.Ову 

очигледну грешку  Наручилац у циљу економичности поступка јавне набавке 

исправља по обиласку градилишта. Сем тога у Позиву за подношење понуда као 

дан за обилазак будућег градилишта одређен је дан 21.08.2017. године, тако  ова 

примедба заинтересованог лица губи на знчају. Нигде није наведено да је обилазак 

будућег градилишта обавезан. 
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7. Већ неколико пута је одговорено да обим сертификације је за области из предмета ЈН и да га 

испуњавају кумулативно подносиоци заједничке понуде у зависности од послова које 

извршавају. Област сертификације је пројектовање и извођење радова високоградње. 

 

8. Нејасно је како физичко лице које није предузетник може испуњавати додатне услове 

из Конкурсне документације и извршити послове из јавне набавке.  У досадашњој 

пракси Наручиоцу се никада није десило да се у отвореном поступку јавне набавке јави 

физичко лице и када се радило о јавним набавкама неупоредиво мањег обима и 

вредности.  

9. Модел уговора и јесте образац из Конкурсне документације и потписује га 

овлашћено лице понуђача. 

10. Наручилац сматра да гарантни период треба да зна свако озбиљно 

заинтересовано лице., а нарочито имајући у виду да је исти предвиђен 

позитивниправним прописом, те да је у Конкурсној документацији довољно 

прецизиран навођењем прописа у коме је садржан. 

11. Сматрамо да упутство о правном средству има упућујући карактер, али и да је 

потенцијални понуђач у обавези да се  барем елемeнтарно упозна са законом 

уколико улаже захтев за заштиту права. При наведеном је Наручилац навео и 

чл. 147, 148, 151, 156 Закона о јавним набавкама, чиме је заинтересованом лицу 

пружио све неопходне информације о захтеву за заштиту права. Такође 

Наручилац је детаљно описао начин подношења захтева. 

12. У члану 3 наведеног Закона прописано је: Уговором између привредних субјеката 

не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана. 

Према томе одговарајуће одредбе Конкурсне документације су сагласне са тим 

Законом. 
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