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Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку Стручни надзор над извођењем радова (Реконструкција Спортског објекта уз 

стадион у Руменачкој 152, Санација базена, купатила, помоћних просторија и друго у 

Спортско пословном центру ''Војводина'', Друга фаза радова на изградњи објекта КС 

Слана бара) – шифра. ОП-1/2020, којим су постављена наведена питања:   

 

Питање: Поштовани, 

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)(у даљем тексту: Закон) укажемо на уочене 

недостатке у конкурсној документацији у вези са јавном набавком услуга – Стручни 

надзор над извођењем радова (Реконструкција Спортског објекта уз стадион у 

Руменачкој 152, Санација базена, купатила, помоћних просторија и друго у Спортско 

пословном центру ''Војводина'', Друга фаза радова на изградњи објекта КС Слана бара) 

– шифра. ОП-1/2020, те Вас молимо да у складу са тим објавите Измену конкурсне 

документације за предметну јавну набавку. 

Наиме, као додатни услови између осталог се захтева да се докаже да је понуђач током 

претходне три године пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, извео услуге стручног надзора на најмање пет објеката јавне намене, 

које се односе на адаптацију или санацију или реконструкцију или доградњу или 

изградњу, односно да је понуђач током претходне три године пре објављивања Позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу стручног 

надзора на базену чија је вредност радова који су били предмет радова (изградња / 

доградња / реконструкција / санација) минимум 75 милиона динара без ПДВ-а, односно 

да је понуђач током претходне три године пре објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу стручног надзора на 

уградњи базенске опреме.  



Чланом 77. став 2. тачка 1. дефинише да се испуњеност услова из члана 76. став 2. 

Закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су један или 

више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је списак 

најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период 

који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге. Овим се 

може закључити да законодавац има у виду комплексности посла на извођењу радова, 

те дефинише максимални рок за доказивање референтности у овом сегменту на 

максимално осам година, док су услуге референтне на максимално пет година.  

Осим тога, чланом 10. став 1. Закона, дефинише се да је Наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.  

Имајући у виду да услуге стручног надзора прате извођење радова на изградњи / 

доградњи / реконструкцији / санацији објеката, а како је дефинисани рок од три године 

од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

релативно кратак рок за извођење радова на предметним радовима, посебно на 

захтевану вредност пружених услуга, то се намеће питање колико релевантних 

референци уопште има тренутно на тржишту, те колико је уопште обезбеђено једно од 

основних начела јавних набавки, односно начело конкуренције. Ово посебно долази до 

изражаја, ако се узме у обзир колико је уопште уговора на пружању предметних услуга 

у последње три године било реализовано на територији Републике Србије. 

У складу са наведеним, може се закључити да је Наручилац наведеним условима, и то 

да је понуђач током претходне три године пре објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, извео услуге стручног надзора на најмање пет 

објеката јавне намене, које се односе на адаптацију или санацију или реконструкцију 

или доградњу или изградњу, односно да је понуђач током претходне три године пре 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео минимум 

једну услугу стручног надзора на базену чија је вредност радова који су били предмет 

радова (изградња / доградња / реконструкција / санација) минимум 75 милиона динара 

без ПДВ-а, односно да је понуђач током претходне три године пре објављивања Позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу стручног 

надзора на уградњи базенске опреме, превидео да је за предметне услуге потребно дуже 

време него што је остављено као референтно време у додатним условима те да то време 

прати време потребно за извођење радова, и тиме значајно ограничио конкуренцију. У 

том смислу, молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у смислу промене 

времена у коме се доказују референце, на тај начин да уместо у последње три године 

разматра референце у последњих пет година од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, што је у складу са Законом дозвољеним 

роком. На тај начин ће се обезбедити значајно већа конкуренција у складу са једним од 

основних начела јавних набавки – начела обезбеђења конкуренције, дефинисано 

чланом 10. Закона, без нарушавања квалитета прикупљених понуда.  

У том смислу, молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у делу 

додатних услова и то да уместо захтева да се докаже да је понуђач током претходне три 

године пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 



извео услуге стручног надзора на најмање пет објеката јавне намене, које се односе на 

адаптацију или санацију или реконструкцију или доградњу или изградњу, односно да је 

понуђач током претходне три године пре објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу стручног надзора на базену чија је 

вредност радова који су били предмет радова (изградња / доградња / реконструкција / 

санација) минимум 75 милиона динара без ПДВ-а, односно да је понуђач током 

претходне три године пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извео минимум једну услугу стручног надзора на уградњи базенске 

опреме, да додатни услова сада гласи да понуђач докаже да је понуђач током 

претходних 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, извео услуге стручног надзора на најмање пет објеката јавне намене, 

које се односе на адаптацију или санацију или реконструкцију или доградњу или 

изградњу, односно да је понуђач током претходних 5 (пет) година пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу 

стручног надзора на базену чија је вредност радова који су били предмет радова 

(изградња / доградња / реконструкција / санација) минимум 75 милиона динара без 

ПДВ-а, односно да је понуђач током претходних 5 (пет) година пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео минимум једну услугу 

стручног надзора на уградњи базенске опреме. 

У нади да ћете уважити наш захтев у циљу обезбеђења што је могуће веће 

конкуренције, без нарушавања квалитета прикупљених понуда,  

 Одговор:  

У погледу Вашег захтева, обавештавамо Вас да је Наручилац већ објавио пречишћен 

текст конкурсне документације а у циљу обезбеђивања што веће конкуренције за 

предметну набавку. 
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