
 

ПИТАЊА  И ПРИМЕДБЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 02/16 

НАРУЧИОЦА ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ Србије д.о.о, Београд 

1. На страни 34/64 конкурсне документације сте навели :  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 

са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 

оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 

након истека рока из члана 149. став 3.Закона, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После доношења одлуке о 

додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 

одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 120.000,00 динара. 

Како се у конкретном случају ради о поступку јавне набавке велике вредности то 

рокови које сте навели нису у складу са одредбама из члана 149. Закона о јавним 

набавкама. Неопходно је да извршите измену конкурсне документације у наведеном 

делу.  

2. На који обим сертификације треба да гласе исо сертификати 50001 и 27001? 

3. На основу члана 133 . и 150 Закона о планирању и изградњи , због предмета набавке 

у поступку ВЈН 02/16  дужни сте захтевати  као обавезни услов из члана 75. став 1. 

тачка 5  достављање   велике лиценце за изградњу оваквих објеката  . Молимо вас да 

размотрите ову законску обавезу и измените конкурсну документацију .  

4. Из ког разлога предвиђате као начин плаћања компензацију кад је иста забрањена у 

поступцима јавне набавке као начин плаћања?  

5. Из ког разлога нисте објавили оглас о јавној набавци  на страном језику кад је 

процењена вредност набавке већа од наведене у члану 57 . став 4. Закона о јавним 

набавкама .  

 

 



Одговори на питања и примедбе  заинтересованог  лица и појашњења 

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

под бр. УП  146/17 од 12.01.2017. године 

 

1. Наведену примедба је оправдана и биће извршена Измена Конкурсне 

документације и продужен рок за достављање понуда.  

2. 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 обим 

сертификације за сертификате 50001 и 27001 односе се на високоградњу, 

производњу бетона, пројектовање и инжењеринг у грађевинарству. 

3. Сматрамо ово нису обавезни услови у смислу члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН. 

4. Тумачење заинтересованог лица није тачно. Најпре, цене су у Конкурсној 

документацији  изражене у новцу, средства  су предвиђена и обезбеђена у 

Плану јавних набавки Наручиоца и највећи део плаћања извршиоцима се врши 

у новцу  а само мањи део компензацијом. Из наведеног следи да су услови за 

спровођење ове јавне набавке сагласни закону. 

5. Процењена вредност јавне набавке  није тог износа да би било обавезно 

објављивање  на страном језику. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

 

 


