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Додатне информације / појашњење број 2.  

у вези Kонкурсне документације за јавну набавку капитално одржавање  

установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II 

 

 

Наручилац је дана 24. 11. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио 

захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну 

набавку одржавање установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II: 
 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом 

за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – Капитално 

одржавање установа културе - Каталог и Атријум, јавна набавка бр. 0122-14/17-II. 

У конкурсној документацији, на страни 24 од 92, одељак 4. Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, у оквиру захтеваног пословног капацитета, постављени 

услов гласи: 

„пословни капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 

2016. година) извео радове чији је предмет истоветан са предметом јавне набавке, на 

основу којих је у уговореном року, на уговорен начин, извео радове у вредности од 

минимум 10.000.000,00 динара.“, док је на страни 27 од 92 описан начин доказивања 

наведеног услова: 

„Неопходан пословни капацитет доказује се списком радова који мора бити потписан 

и оверен од стране овлашћеног лица понуђача са наведеним износима радова, датумима 

извођења радова и пословним именима наручиоца који су потврду издали (Образац бр.15 

Конкурсне документације) и Потврде о изведеним радовима (Образац бр. 16 Конкурсне 

документације) издате од стране наручиоца који су наведени у Списку изведених радова.“ 

Питање бр. 1: На који начин ћете из приложеног списка радова и потврда о изведеним 

радовима, које не садрже опис позиција изведених радова, него само наслов реализованог 

уговора односно предмета јавне набавке, утврдити да је понуђач извео радове чији је 

предмет истоветан са предметом јавне набавке? 

Радови чији је предмет истоветан са предметом јавне набавке су једино радови на 

капиталном одржавању установа културе - Каталог и Атријум, дакле исти радови на истом 

објекту који је предмет јавне набавке. 

Желимо да вам скренемо пажњу да понуђачи једино могу да доказују да су извели 

радове који су истоврсни, а не и истоветни предмету ове јавне набавке, те да се 

истоврсност радова може утврдити само уколико понуђач достави у понуди и окончане 

ситуације за претходно реализоване уговоре које садрже тачан опис сваке позиције 

изведених радова, као што и техничка спецификација за ову јавну набавку радова садржи 

прецизан опис сваке позиције радова. При томе окончана ситуација обавезно мора да 

садржи оверу и од стране стручног надзора, одговорног извођача радова и инвеститора 



(наручиоца посла), што је несумњива потврда стручних лица да су извесни радови 

изведени квалитетно. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као 

наручилац доставља одговор: 

 

Образац 15 конкурсне документације попуњава понуђач тако што попуњава списак 

изведених радова у претходне три године и наводи инвеститора-наручиоца, датум 

изведених радова и њихову вредност без ПДВ-а. 

У обрасцу 16 конкурсне документације, инвеститор-наручилац потврђује да су радови 

наведени у обрасцу 15 реализовани у уговореном року и уговореном квалитету. Под 

истоветношћу радова подразумева се да је понуђач извео ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ који 

су и предмет конкретне јавне набавке, на шта упућује и ознака из општег речника јавне 

набавке 45000000 – грађевински радови.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује одговарајућим доказима, како је горе изнето. Наручилац може пре доношења 

Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда, на основу Извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверене копије свих или појединих доказа, како би се утврдила њихова правна ваљаност. 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку  

 

Гордана Ђилас с.р. 

Мирослав Алексић с.р. 

Милена Мирић с.р. 


