
 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 05.04.2019 године 

 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 1/2019 – Извођење радова на 

изградњи објекта филијале Нови Сад                                     

 

Питање бр.1: упућујемо Вам захтев за додатна појашњења у складу са чланом 63. Закона о Јавним 

набавкама, а за набавку: Извођење радова на изградњи објекта Филијале Нови Сад ЈН 01/2019.  
  

1.  У конкурсној документацији у додатним условима за учешће (страна 9 од 60), стоји следећи услов: 
„7. Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) извео 

радове на минимум 2 (два) објекта и то радове на изградњи или доградњи објеката (стамбене зраде и 
нестамбене зграде - класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) укупне БРГП сваког од објеката 

преко 4500 м² (односи се исклјучиво на површину изграђеног или дограђеног дела објекта): 
– занатских радова; 

•         
– водовода и канализације; 

– систем централне климатизације; 

– енергетских инсталација јаке струје; 
•        – енергетских инсталација слабе струје; 

абилног система дојаве пожара.“ 
У обрасцу XИИ потврда о приказаним референцама (страна 46 од 60) сте оставили могућност да понуђач 

заокружи врсту радова који су се изводили на предметном објекту, наводећи следеће врсте радова: „1. 

грађевинско – занатски радови, 2. конструкцијски системи, 3. хидротехничке инсталације – водовод и 
канализација, 4. машинске инсталације – систем централне климатизације, 5. електроенергетске 

инсталације јаке струје, 6. електроенергетске инсталације слабе струје, 7. инсталација стабилног система 
дојаве пожара.“  

Да ли наручилац прихвата да понуђач достави доказ да је изводио на пример 5 горе наведених група 

радова (1. грађевинско – занатски радови, 2. конструкцијски системи, 3. хидротехничке инсталације – 
водовод и канализација, 5. електроенергетске инсталације јаке струје и 6. електроенергетске инсталације 

слабе струје), да један од учесника у заједничкој понуди достави доказ да је изводио групу радова 4. 
машинске инсталације – систем централне климатизације, а трећи учесник у заједничкој понуди достави 

доказ да је изводио групу радова 7. инсталација стабилног система дојаве пожара, а све на једном истом 
објекту који одговара свим захтевима у погледу побројаних врста радова, који је изграђен у референтном 

периоду, има одговарајућу БРГП и захтевани класификациони број?   

Напомињемо да ни једна фирма не изводи у потпуности све врсте радова, него ангажује друга 
специјализована правна лица за извођење радова специјалних струка као што су машинске инсталације – 

систем централне климатизације, а нарочито инсталације стабилног система дојаве пожара (које може да 
изводи само предузеће које има Решење МУП да је овлашћено да изводи такве системе). 

Са тим у вези, истичемо да сте мимо горе наведеног поставили и додатни услов који гласи: 

„б) да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) извео 
радове на извођењу посебних система заштите од пожара на минимум 2 (два) објекта (стамбене и 

нестамбене зграде) и то: 
• стабилних система за гашење пожара; 

• система за одвођење дима и топлоте.“ 
 

Испуњеност овог услова доказује правно лице које је Решењем МУП-а овлашћено да обавља послове 

извођења посебних система и мера заштите од пожара, а коме је то и једина и основна делатност, а не 
изводи при томе и грађевинске и остале побројане радове.  

У посебне системе мера заштите од пожара мимо стабилних система за гашење пожара и система за 
одвођење дима и топлоте, спадају такође и стабилни системи за дојаву пожара. 

 

 

 



  

Сматрамо да је неоправдано и немогуће захтевати да је понуђач који је изводио радове на 

изградњи/доградњи објекта (грађевинске радове, водовод и канализацију, електро радове итд.) из тачке 
7, подтачка 2), такође изводио на предметном објекту и стабилни систем за дојаву пожара. Наручилац 

може да захтева само да предметни референтни објекат има уграђен такав систем, а не и да је један исти 
извођач изводио и грађевинске радове и стабилни систем за дојаву пожара. Ако наручилац сматра да је 

неоходно да понуђач докаже да има искуство у извођењу стабилних система за дојаву пожара, онда је 

такав услов требао ставити под тачку 7, подтачка б). 
 

Одговор бр.1: Конкурсном документацијом, у обрасцу  III-2 Услови које мора да испуни понуђач ако 
наступа са групом понуђача или извршење набавке делимично поверава подизвођачу наведено је да 

додатне услове група понуђача исуњава заједно осим услова: 
- под а. у тачки 6. који сваки члан групе понуђача мора да испуни самостално; 

- под ц. у тачки 6. носилац посла мора да испуни самостално и 

- под е. у тачки 7. носилац посла мора да испуни самостално. 
Имајући у виду напред наведено услов под тачком 7 а) и 7 б) ће се сматрати испуњеним уколико група 

понуђача достави доказе да је било који од чланова извео тражене врсте радова, из чега произилази да 
чланови групе понуђача могу извести различите врсте радова на истом објекту чиме заједнички 

испуњавају предметни додатни услов. Битно је да су све захтеване врсте радове изведене на најмање 2 

објекта. 
Такође, напомињемо да је код додатног услова пословног капацитета под тачком 7 б) разлика како у 

површини објекта на којем су се изводили радови (код овог услова није захтевана одређена површина 
објекта) тако и намени објеката на којима су се изводили радови. Наиме, Наручилац је предвидео да су се 

радови изводили на било којој стамбеној или нестамбеној згради, док је код услова под тачком 7 а) 
ограничио извођење радова на нестамбене зграде класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410. 

 

Питање бр.2: У вези горе наведеног услова као доказе о испуњавању истих (страна 10 од 60), наводите 

следеће: 

„а. Доказује се доставлјањем: 

         

        ситуацијом не мањом од 90% вредности целог 

уговора по предметном послу, са рекапитулацијом извршених радова по врсти радова, овереном 

од стране надзорног органа; 

        XI); 

         о квалитетно изведеном послу у уговореном року, обиму и 

квалитету за сваки објекат посебно (Образац XII)“ 

У ситуацијама када је исто правно лице инвеститор (наручилац) и извођач радова на истом објекту, 

немогуће је доставити уговор о предметном послу и окончану ситуацију, обзиром да један исти правни 
субјекат не може сам са собом закључити уговор о грађењу, нити може сам себи издати окончану 

ситуацију. 
Питање гласи, које доказе је потребно да достави понуђач који је истовремено инвеститор и извођач 

референтног објекта, како би доказао испуњеност овог услова? 

   
Одговор бр.2: У ситуацији када је понуђач истовремено био инвеститор и извођач радова Наручилац ће 

прихватити испуњење додатног услова пословног капацитета под тачком 7. а) уколико понуђач достави 
документацију издату од стране надлежних органа или овлашћених иснтитуција у смислу Закона о 

планирању и изградњи, а из које се недвосмислено може доказати да је понуђач истовремено био извођач 

радова референтног објекта за све, конкурсном документацијом захтеване врсте радова. 
 

Комисија за јавну набавку 

                                                                                                       


