
 
Република Србија 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 

СОМБОРУ 

Број: А 154/14 

Датум: 13. јул 2015. године 
         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору - 

редни број 1/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10. 

јула 2015. године у 16.23 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Конкурсном документацијом је тражено да је понуђач у периоду од 1. јануара 2012. 

године до дана подношења понуде остварио укупне приходе од извођења 

грађевинских радова у износу од најмање 500 милиона динара без ПДВ и да је у 

истом периоду започео и извео радове на санацији, адаптацији или реконструкцији 

на најмање четири објекта од чега: најмање три објекта високоградње јавне намене 

укупне површине преко 20.000m2 (од којих најмање један објекат преко 5.000m2) и 

најмање један објекат или део објекта који је актом Владе утврђен као непокретно 

културно добро.  

У складу са одговором под редним бројем 6. који је објављен на Порталу јавних 

набавки дана 10. јула 2015. године, молимо наручиоца да наведене услове ревидира 

и прилагоди реалним условима који су заиста неопходни за извршење предмета ове 

јавне набавке, имајући у виду да су референтни објекти мегаломански у погледу 

квадратуре и капацитета, те да исти изводе у фазама и да је за њихову потпуну 

реализацију потребно неколико година. Сматрамо да су постављени услови у 

супротности са чл. 10 и 76. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

 

1. Одговор Комисије: 

Наручилац сматра да додатни услови за учешће не дискриминишу понуђаче и да су 

у логичкој вези са предметом јавне набавке. У погледу временског периода у којем 

је потребно испунити наведене услове, његово трајање износи нешто више од  три 

и по године, што се сматра периодом од ''неколико година'' како сте и сами навели. 

Као референтни су тражени објекти јавне намене и објекат/део објекта који је 

утврђен за непокретно културно добро, што је такође у логичкој вези са предметом 

јавне набавке. Такође, референтна врста радова су радови на санацији, адаптацији 



или реконструкцији, чиме је искључено само текуће одржавање, што је такође у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. На крају, износ од 500 милиона динара 

није вредност тражених референтних објеката него укупна остварени промет од 

било које врсте грађевинских радова, невезано за референтне објекте. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована анђелковић, дипломирани правник. 

 
 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


