
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/11 
Датум: 23. март 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 

        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 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. 
марта 2015. године у 09:03 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 12. Конкурсне документације, под тачком 10) наведено је да понуђач 
мора да докаже да је у периоду од 2010. до 2014. године изградио најмање пет 
објеката високоградње јавне намене (објекат за потребе државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, болнице, домови здравља, домови 
за старе, објекти образовања, објекти културе и сл.) или пословних објеката, укупне 
бруто грађевинске површине преко 20.000m2, од којих најмање један објекат бруто 
грађевинске површине преко 7.000m2.  
Да ли понуђач може да докаже испуњеност овог услова тако што ће доставити 
доказе о изграђеним објектима високоградње стамбених објеката на којима су 
рађене све врсте радова као на објектима јавне или пословне намене? Након 
сагледавања предмера и врста радова, мишљења смо да постављањем услова 
искључивог извођења објеката јавне или пословне намене искључујете и 
дискриминишете јако широк круг потенцијалних понуђача који су учествовали у 
изградњи великих и сложених објеката високоградње на којима су извођене све 
врсте радова: грађевински, грађевинско-занатски, инсталатерски, са спољним 
уређењем итд. 
 

1. Одговор Комисије: 
У Конкурсној документацији тражено je да је понуђач у 2010., 2011., 2012., 2013. и 
2014. години, савесно и поштено и до потпуне функционалности, извео радове на 
санацији, адаптацији, реконструкцији, доградњи или изградњи најмање пет 
објеката високоградње јавне намене (објекти за потребе државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, болнице, домови здравља, домови 
за старе, објекти образовања, објекти културе и сл.) или пословних објеката, укупне 
бруто грађевинске површине преко 20.000m2, од којих најмање један објекат бруто 
грађевинске површине преко 7.000m2.  



У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је одредио 
овај додатни услов за учешће у поступку јавне набавке сматрајући да је то 
потребно с обзиром на предмет јавне набавке. 
Такође, сагласно члану 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 
као доказ испуњености услова наведен је један или више доказа примерених 
предмету уговора, количини и намени, као што је списак најважнијих изведених 
радова за период који није дужи од осам година, са износима, датумима и листама 
купаца односно наручилаца. 
На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку је услов формулисала тако да: 

- се односи на период од претходних пет година;  
- се не односи само на изградњу објеката, како сте навели у свом питању, већ 

на било шта од следећег: санација, адаптација, реконструкција, доградња 
или изградња (члан 2. тач. 30) – 35) Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14));  

- се односи на објекте високоградње јавне (члан 2. тачка 22а) Закона о 
планирању и изградњи) или пословне намене. 

Начин на који је одређен услов и начин доказивања његове испуњености је, између 
осталог, у свему примерен предмету и намени  уговора, имајући у виду да је 
предмет јавне набавке извођење радова на санацији и реконструкцији зграде у којој 
ће се обављати делатност Прекршајног суда у Београду. 
Наручилац сматра да оваквим одређењем услова ни на који начин није ограничио 
конкуренцију, нити дискриминисао било којег понуђача, већ да је постављени 
услов у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


