
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-17 

Дана: 03.04.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1    Јн 

17/2018 доставља  

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

Питање 1: 
Наручилац је на стр. 110 конкурсне документације дефинисано додатни услов пословног капацитета у оквиру 

ког се захтева следеће: 

“да је Понуђач у периоду од последњих 5 година, рачунајући од дана објављивања Позива, (2013., 2014., 

2015., 2016. и 2017. години) извео исте или истоврсне радове, (тј. има референце за исте) у укупној вредности 

од минимум 38.000.000,00динара са ПДВ-ом.  

Као референтни радови  признају  се  искључиво  исти  или истоврсни радови који су предмет јавне набавке.” 

 

Питање: Да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико приложи захтеване доказе за радове на изградњи 

индустријских објеката, који обухватају радове који су истоврсни радовима предметне јавне набавке? 

 

 

 

Одговор Наручиоца: 

 Да испуниће наведени услов, јер су у питању су исти или истоврсни радови дефинисани техничком 

спецификацијом. 

 

Питање 2 : 
Наручилац је на стр. 110 конкурсне документације дефинисано додатни услов пословног капацитета 

у оквиру ког се између осталог захтева и: 

• ИСО 37001 или одговарајући 

 

Напомена: Указујемо Наручиоцу да нема право да захтева од понуђача сертификате које и сам не 

поседује. Са друге стране сматрамо да наведени ИСО стандард није у складу са предметом јавне 

набавке, као и да га  поседује веома мали број фирми које потенцијално могу учествовати у 

предметном поступку јавне набавке. Стога молимо Наручиоца да у складу са чл. 10 и чл. 12 Закона о 

јавним набавкма  изврши измену конкурсне документације тако што ће избрисати горе наведени 

захтев у погледу поседовања стандарда ИСО 37001.  

 

 

 

Одговор Наручица: 

Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији. Тражени су сертификати који 

наручиоцу гарантују да ће понуђач коме буде додељен уговор бити способан на несумњив начин да 

изврши предмет јавне набавке у свему и на начин како је конкурсном документацијом прописано, 

без кашњења у роковима, без мана у квалитету и  технологији извођења радова, а што гарантује уз 

поштовање свих захтева који се тичу чувања животне средине, заштите података о објекту јавне 

намене, безбедности и здравља на раду како би по окончању радова објекат у пуној мери оправдао 

сврху и намену финансирања овог пројекта. 



   Предмет јавне набавке је изузетно комплексан и подразумева ангажман већег броја службеника 

наручиоца различитих стручних спрема, који ће у извршењу морати да буду вођени раним 

искуством, професионализмом и стручношћу понуђача од чега ће и пресудно зависити успешно 

извршење предмета јавне набавке.  

Морамо бити свесни да се извођење радова који је предмет уговора обавља фазно, и као прва фаза 

радова на изградњи јесте најважнија, и представља услов за успешно и ефикасно извршавање 

пројекта.  Извршилац посла ће радове који су предмет уговора  морати да изведе на квалитетан 

начин, како би се на предметном објекту касније наставила даља изградња. Пословни капацитет 

понуђача је веома важан гарант за извршење предметних радова, због потенцијалног ризика и 

довођења у питање даљих фаза радова. 

   Заитересовани понуђач  не спори потребу за захтевом наручиоца у погледу стандарда 9001,  - ISO 

14001,  - OHSAS 18001, ISO 27001 и 50001 , али стандард 37001 сматра дискриминишићим. 

Заинтересовани понуђач се одводи у позицију наручиоца и селективно осењује које сертификате је 

потребно захтевати јавном набавком. 

    Стадард ISO 37001 је регистрован код Института за стандардизацију Републике Србије и уско је 

везан са свим позитивним прописима Републике Србије а обимом своје стандардизације гарантује 

наручиоцу да извођач радова неће покушати да заобиће строга правила безбедности и здравља на 

раду у погледу своји радника, нити ће понудити технологију извршења која није у датом моменту на 

тржишту најбоља, како би тим и сличним радњама стекао некаву додатну корист у извршењу јавне 

набавке. На тај начин сасвим је јасно да је наведени сертификат у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

    Захтев за поседовањем овог стандарда је у складу са иницијативама и стратегијама Владе 

Републичке Србије и свих финансијских институција наше Државе. 

    Уређење пословања према траженом сертификату може да оствари свако предузеће на тржишту 

Републике Србије под једнаким условима, као и за остале тражене сертификате (који у питању нису 

наведени), тако да предметни сертификати не могу бити дискримишући за понуђача. Такође исти су 

у примени код свих државних органа када наступају као наручиоци, а исто тако и код већине 

локалних самоуправа.  

  

Питање број 3: 
Да ли ће понуђач испунити додатни услов финансијског капацитета уколико поседује Скоринг: 

Добар бонитет  ЦЦ+? 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији, не може се испунити додатни 

услов финансијског капацитета уколико понуђач поседује Скоринг: добар бонитет ЦЦ+ 

  

 

 

 

                                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


