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                                Б е о г р а д 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: 
Израда пројектно техничке документације за објекте  

ЈН  број 150/19 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15“), достављамо одговоре на питања за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне 
набавке услуга: Израда пројектно-техничке документације за објекте, ЈН број 150/19. 

 
ПИТАЊЕ 1:  
„У Питања - Одговори за конкурсну документацију у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку услуга: 07.3. број 404-ЈН -150/19-19 од 
14.08.2019. Израда пројектно техничке документције за објекте, ЈН бр. 150/19, На питање: 
ПИТАЊЕ 2: Да ли ће као доказ пословног капацитета наручилац прихватити већ потписане потврде 
инвеститора а које садрже све податке који су тражени у Обрасцу из конкурсне документације XIV-
Потврда о пруженим услугама'? 
сте одговорили: 
ОДГОВОР: Не. Потврда инвеститора мора бити на обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације и где се наводи за потребе које јавне набавке се издаје. 
 
Овакав одговор је дискриминишући и није у логичој вези са јавном набавком и овим се директно крши 
Закон о јавним набавкама. То што потврда се садржи податак где се наводи за потребе које јавне 
набавке се издаје не доказује тиме ништа. Инвеститора који издаје потврду понуђачу који је посао 
извршио не занима за потребе које јавне набавке је та потврда издата. ПОнуђач је тај посао извршио и 
то се не може побити тиме што потврда не садржи за потребе које јавне набавке се издаје. 
При том овакву потврду неће ни један Инвеститор потписати. 
 
„У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавакам, достављамо вам 
 

ПОТВРДУ 
Којом потврђујемо да је ______________________________________ у периоду од 01.01.2016. године 
до дана отварања понуда, реализовао услуге које су предмет јавне набавке (услуге израде пројектне 
документације) у укупној вредности од ____________________ динара без ПДВ-а“. 
У потврди не постоји место за податак где ће се уписати назив посла који је реализован. У Потврди 
пише „реализовао услуге које су предмет јавне набавке“. Инвеститор који треба да потпише и овери 
потврду не зна шта је предмет јавне набавке и не занима га. Зар стварно мислите да ће инвеститор који 
треба да потпише потврду понуђачу проучавати вашу конкурсну докумнтацију да би сазнао шта је 
предмет јавне набавке?. 
Из тог разлога захтевамо да се омогући понуђачима да као доказ реализованог посла приложе већ 
постојеће потврде а које садрже све податке као и потврда из конкурсне документације.   
 



 

 

 
Такође, ако као доказ прихватате оверене рачуне из којих се види да је понуђач реализовао посао, на 
њима такође не стоји податак да се односе на ову јавну набавку, тако да као што видите тај разлог је 
неприхватљив. 
Уколико не одговорите на ово питање у складу са Законом о јавним набавкама „Сл.гласник РС, 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне докуменатције у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015 и 
41/2019) бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права понуђача.“ 
 
ОДГОВОР 1 
Наручилац остаје при садржини конкурсне документације, и поново напомиње:  
 
Наручилац је конкурсном документацијом за ЈН 150/19 - Израда пројектно техничке документације за 
објекте, у делу који се односи на Поглавље IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, на страни 11 – ДОДАТНИ УСЛОВИ, у тачки 2 – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, изричито 
предвидео „да је понуђач у периоду од 01.01.2016. године до дана отварања понуда реализовао услуге 
примерене предмету јавне набавке (услуге израде пројектне документације) у вредности не мањој од 
30.000.000,00 динара без ПДВ-а, за наведени период кумулативно“. 
 
Такође, као доказ дефинисаног Пословног капацитета, наручилац је предидео могућност да понуђач 
достави или копију одговарајућих фактура за пружене услуге, односно рачуна, оверених од стране 
инвеститора, да је у периоду од 01.01.2016. године до дана отварања понуда реализовао услуге 
примерене предмету јавне набавке у минималном кумулативном износу од 30.000.000,00 динара без 
ПДВ-а (приложене фактуре уписују се у Референц листу (XIII Образац Референц листе), или 
могућност да вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке докаже потврдом од 
референтних наручилаца са исказаним вредностима (XIV Образац Потврде о пруженим услугама). 
 
Дакле Наручилац је обавезу достављања горе поменута доказних средстава дефинисао алтернативно. 
 
Како је Наручилац, руководећи се начелом ефикасности и економичности поступка јавне набавке, 
препустио потенцијалним добављачима да изврше избор између алтеративно постављених средстава 
доказивања захтеваног пословног капацитета, напомињемо да остајемо при задатим додатним условима 
и садржини конкурсне документације. 

 
Наручилац напомиње да је захтевана потврда један од алтернативно дефинисаних средства за 
доказивање пословног капацитета захтеваног конурсном докумеатцијом, те да ће прибављањем исте 
наручилац бити у могућности да са сигурношћу утврди да је понуђач, као потенцијални добављач, 
заиста и извршио услугу (која је предмет јавне набавке) за које је поднео понуду.  

 
ПИТАЊЕ 2 
„Као доказ пословног капацитета прихватате оверене рачуне од стране инвеститора. 
У складу са чланом 25. став 3.4 и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 
Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/20187) није обавезна употреба печата 
тако да као доказ пословног капацитета, оверене рачуне не можете да тражите, јер је велика вероватноћа 
да понуђачи не могу имати оверене рачуне. Молимо да ускладите конкурсну документацију).“ 
 
ОДГОВОР 2 
Наручилац је у конкурсној документацији предвидео могућност доказивања пословног капацитета на 
један од два начина, односно путем оверених рачуна који се уписују у референц листу (образац 13) или 
потврдом референтних наручилаца са исказаним вредностима (образац 14).  
 
Понуђач сам одлучује на који ће начин доказати испуњеност пословног капацитета.  
 



 

 

Наручилац нигде није навео да је потребно као оверу рачуна или потврде користити печат. Дакле 
наручилац ће прихватити све рачуне израђене у складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“, 
број 62/2013 и 30/2018), а сагласно члану 9. истог закона, којим је предвиђено да је веродостојна 
рачуноводствена исправа она која је потпуна, истинита, рачунски тачна и приказује пословну промену, 
а чију веродостојност одговорно лице потврђује потписом, односно другом идентификационом 
ознаком. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


