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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  4787/2 
14.07.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ                                                                                                       
 
ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
  1.3.12/2017 
 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.3.12/2017, Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села 
Ћириковац, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 13.07.2017. године у 12,13 часова који је 
заведен под бројем 4787. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

Поштовани, молимо за појашењења: 

1. На страни 35. у тачки 5.1. тендерске документације у делу „Додатни услови" захтевате 
потврду да понуђач није био у блокади претходне три године и да се за то достави 
Потврда Народне банке Србије.  

ПИТАЊЕ 1: 

Наше питање гласи: Молимо да нам јасно, прецизно и детаљно одговорите зашто тражите 
три године, а не на пример 5 или 1 годину? Одговор суштински мора да буде јасан, прецизан 
и концизан. 

 

2. На страни 32. у тачки 6.1.2. наведено је да понуђач мора да има радно ангажована 
лица, а у подтачкама стоји “запослене”. На страни 36. у тачки 6.1.2 наведено је „списак 
радно ангажованих лица“ са доказима “фотокопије пријава на осигурање запослених 
односно уговора о радном ангажовању у складу са чланом 197, 199. или 202. Закона о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)”.  

ПИТАЊЕ 2: 

Наше питање гласи: Да ли сва лица која ће бити ангажована на извршењу радова и за која 
се уз понуду достављају одговарајући докази, морају бити запослени или могу бити радно 
ангажовани код послодавца у складу са чланом 197, 199. или 202. Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)? 

 

3. На страни 35. у тачки 5.2. навели сте да сваки члан групе мора имати успостављен 
систем управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за делокруг 
рада који су предмет пројекта, јавне набавке.  
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ПИТАЊЕ 3: 

Наше питање гласи: Молимо Вас да јасно образложите због чега је потребно да сваки члан 
групе има успостављен систем управљања квалитетом у складу са SRPS ISO 9001? 

 

Сматрамо да су горе наведени услови дискриминаторски и који треба да буду избрисани тј. 
измењени у конкурсној документацији. У супротном, бићемо принуђени да поднесемо захтев 
за заштиту права понуђача на конкурсну документацију јер, са овако постављеними 
условима, кршите велики број одредби Закона о јавним набавкама и онемогућујете 
конкуренцију. 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку даје следећи: 
 
 
ОДГОВОР 1: 

Чланом 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност 
услова из члана 76. став 2. овог закона (додатни услови-примедба Комисије) понуђач може 
доказати достављањем доказа уз понуду, као што су: 

1) извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс стања са 
мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачевим 
укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се 
уговор о јавној набавци односи – најдуже за претходне три обрачунске године, мишљење 
или исказ банака или других специјализованих институција. Минимални годишњи 
приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности 
јавне набавке, осим у изузетним случајевима када је то неопходно због посебних 
ризика повезаних са предметом јавне набавке. Наручилац је дужан да у конкурсној 
документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или које друге доказе који доказују 
финансијски и пословни капацитет понуђач треба да приложи. 

У складу са цитираним чланом Закона о јавним набавкама наручилац се определио да као 
услов о неопходном финансијском капацитету постави захтев да понуђач има позитиван 
резултат пословања у последње три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година), а да као 
доказ о испуњености овог услова  понуђач као доказ уз понуду достави оверени биланс 
успеха за последње три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година) и потврду Народне 
банке Србије о броју дана неликвидности за тражени период. 
 
 
ОДГОВОР 2: 

Лица која ће бити ангажована на извршењу радова која су премет јавне набавке и за која се 
уз понуду достављају одговарајући докази, могу бити запослена или радно ангажована код 
послодавца у складу са чланом 197, 199. или 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

 
ОДГОВОР 3: 
 
Чланом 76. став 2.  Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној 
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
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финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући 
у виду предмет јавне набавке.  

Чланом 82. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а 
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. 

Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор 
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор и то је 
био једини мотив којим се овај наручилац руководио приликом одређивања додатног услова у 
погледу пословног капацитета. 
Пословни капацитет свакако представља један од показатеља озбиљности понуђача и исти 
није одређен независно од чињенице колико износи процењена вредност јавне набавке, 
имајући у виду да је управо та вредност основ који је између осталих фактора успоставио 
логичку везу са садржином додатног услова. Обавеза да додатни услови не дискриминишу 
понуђаче не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се бави 
предметном јавном набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују 
само понуђачи који су за то квалификовани и способни. 
 
На интернет страници Института за стандардизацију Србије, стандард ISO 9001  дефинисан 
је као светски стандард за менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење 
и менаџмент квалитетом у свим пословним операцијама. Може се користити од стране било 
које организације, без обзира на величину и делатност. Овај стандард се заснива на 
процесном приступу, уз континуирано побољшање процеса. У пословној пракси потврђено је 
да примена овог стандарда може да доведе до веће ефикасности, уштеде ресурса и 
повећања профита. Такође, организовање пословних процеса у складу са захтевима SRPS 
ISO 9001 мотивише запослене, проширује пословне могућности и повећава степен 
задовољства купаца. Овај стандард специфицира захтеве за систем менаџмента квалитетом 
када организација:  
а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ који испуњава захтеве 
корисника и одговарајућих закона и прописа и  
б) има за циљ да повећа задовољење корисника ефективном применом система, укључујући 
процесе сталног побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима 
корисника и одговарајућих закона и прописа. ISO 9001 је најпопуларнији светски стандард за 
менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење и менаџмент квалитетом у 
свим пословним операцијама – што за Наручиоца представља додатну сигурност да ће 
понуђач у свим пословним операцијама поштовати услове које је Наручилац прописао 
конкурсном документацијом и уговором.  
 

Захтев наручиоца да понуђач мора имати успостављен систем управљања квалитетом 
у складу са стандардом  SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет пројекта, јавне 
набавке односи се само на извођење машинских радова. Према томе, овај услов не треба да 
испуни члан групе понуђача коме је поверено извођење грађевинских радова. 

 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


