
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 08.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад   
 

 

Питање 1: Услов и доказ који сте поставили у погледу пословног капацитета су апсолутно незаконити са 

становишта Закона о јавним набавкама.  

Молимо Вас да образложите по ком основу (закон, уредба, правилник и сл.) сте определили да  носилац 

посла мора да испуни услов у погледу свих стандарда које захтевате а који се односе на област изградње 

објеката и то: ИСО 14001 (заштита животне средине), ИСО 50001 (управљање енергијом) и ОХСАС 18001 

(безбедност и здравље на раду)? 

У одговорима на питања у вези услова у погледу скоринга које треба да испуни носилац посла  

постављеним на Порталу јавних набавки дана 02.11.2018. године, наводите да „Закон није ограничио ко 

може бити носилац посла у групи понуђача, нити је то Наручилац посебним захтевима у конкурсној 

документацији урадио. Следом наведеног, било који члан из групе понуђача, који  поседује тражени ниво 

скоринга може бити носилац посла, а што одређују чланови групе понуђача споразумно. У складу са 

наведеним Наручилац, дефинисањем начина испуњења овог услова, није поступио супротно одредбама 

Закона, односно није ограничио конкуренцију.“ 

Наручилац јесте незаконито, посебним захтевима у конкурсној документацији ограничио конкуренцију у 

овом случају, из разлога што је захтевом у погледу стандарда и обима сертификације који се односи на 

област изградње објеката, определио ко може бити носилац посла одредивши да носилац посла мора да 

буде фирма чија је делатност изградња објеката а истовремено поседује захтевани скоринг и стандарде 

ИСО 14001, ИСО 50001 и ОХСАС 18001, док Закон о јавним набавкама предвиђа да додатне услове чланови 

групе испуњавају заједно. 

Захтевамо да измените овај незаконити услов у погледу тражених стандарда које једино носилац посла 

може да испуни, те да определите да овај услов испуњавају чланови групе заједно, у противном ћемо бити 

принуђени да ову незаконитост оспоравамо захтевом за заштиту права. 

 

Одговор 1: Одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) овог Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Имајући у 

виду вредност предметне инвестиције, сложеност и изузетан јавни значај, Наручилац је додатним условом 

пословног капацитета захтевао да носилац посла, са којим ће Наручилац закључити уговор, мора да 

испуни самостално услов под тачком 7.е), а у свему у складу са напред цитираном одредбом Закона. 

Наиме, Наручилац је додатне услове у погледу тражених стандарда дефинисао у складу са својим реалним 

потребама и исти су у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Имајући у виду комлексност предмета јавне набавке, основни захтев Наручиоца у погледу испуњења 

додатног услова пословног капацитета је да понуђач, који ће бити одређен за носиоца посла, организује 

све активности групе понуђача у погледу извршења свих уговорених обавеза, па и оних које се односе на 

захтеве дефинисане наведеним стандардима (заштита животне средине,  управљање енергијом, 

безбедност и здрављем на раду). 

 

 

 

 

 

 

ВЛ 



 

 

У складу са наведеним, сматрамо да је за квалитетно извршење предмета јавне набавке неопходно да 

наведени услов испуни носилац посла самостално, како је то Наручилац из оправданих разлога захтевао 

конкурсном документацијом, те иста неће бити измењена у том делу.  

  

Питање 2: Молимо Вас да размотрите могућност препројектовања дијафрагме за заштиту темељне јаме, 

тако да не буду толико близу суседног објекта (7 – 9цм) на минимално 40цм од суседног објекта, обзиром 

да готово да нема машине на тржишту која то може да изведе у оваквим условима. 

 

Одговор 2: Конкурсна документација садржи пројектну документацију на основу које је добијена 

грађевинска дозвола, а коју је урадио одговорни пројектант са одговорајућом, Законом о планирану и 

изградњи, дефинисаном личном лиценцом и која је прошла техничку контролу од стране вршиоца 

техничке контроле са одговарајућом личном лиценцом. Измена пројектне документације, односно 

грађевинске дозволе, једино је могућа у складу са важећим прописима, односно у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


