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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке - Израда пројектно-техничке документације за акустику 

са сценском архитектуром, сценском техником и технологијом и медијима 

система, шифра: ОП-33/2019 
 

Наручилац је дана 28.11.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - Израда пројектно-техничке документације за 

акустику са сценском архитектуром, сценском техником и технологијом и медијима 

система, шифра: ОП-33/2019 у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање: Јављам се у вези са расписом јавне набавке Израда пројектно-техничке 

документације за акустику са сценском архитектуром, сценском техником и 

технологијом и медијима система, шифра: ОП-33/2019. 

Као представник заинтересованог понуђача имамо питања која се односе на 

референце: 

У оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, страна 8., тачка 2. 

- испуњавање пословног капацитета - стоји под 2.1.:  

пројектовао најмање 3 (три) пројекта за изградњу, адаптацију, санацију или 

реконструкцију за објекте јавне намене (болнице, хотели, пословни објекти...) од тога 

најмање 2 (два) пројекта за објекте сценске намене (у којима је посебна пажња посвећена 

свих специфичностима конципирања сцено-гледалишних простора и одвијању 

различитих сценских догађаја) за архитектонске грађевинске радове минималне 

површине 1000м2 

а под 2.2:  

да је понуђач у претходне 3 године пре објављивања јавног позива на Порталу 

јавних набавки, пројектовао најмање 3 (три) објекта намењена извођачким уметностима 

(позоришта, концертне сале и слично) 

Пошто наступамо као група понуђача, у обрасцу XIII приказујемо референце 

заједничке за групу? 

Колико референци треба укупно да прикажемо у Обрасцу XIII да би испунили ове 

услове? Да ли је нпр. довољно да то буде пет објеката јавне намене од чега су четири 

објекта намењена сценским / извођачким уметностима?  

Да ли је довољно да носилац понуде овери и потпише овај образац? 

У колико примерака је потребно да умножимо и доставимо овај образац? 

 

Такође, везано за референце - Образац XIV - Потврда о референцама I, пошто 

стоји у напомени да се у потврде: унесу само услуге које је Пројектант извео самостално 



и непосредно, а не и услуге које су извели подизвођачи или други чланови групе (без 

обзира да ли је Пројектант био носилац посла или не), уколико се ради о заједничкој 

понуди. 

Да ли то значи да попуњавамо и достављамо потврде само за референце које је 

носилац понуде израдио самостално и непосредно (нпр. три од наведених пет укупних 

референци)? 

Унапред Вам много хвала на одговорима. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 28.11.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор:  

 

У обрасцу XIII се наводе заједнички подаци за целу групу, а уколико је потребно, 

образац се у умножава у одговарајући број примерака који је довољан да се наведу сви 

објекти које понуђач жели да користи као доказ пословног капацитета. 

Додатни услов предвиђа најмање 6 објеката (укупно), од чега: 

1. најмање 3 (три) пројекта за изградњу, адаптацију, санацију или 

реконструкцију за објекте јавне намене (болнице, хотели, пословни 

објекти...)  од тога најмање 2 (два) пројекта за објекте сценске намене (у 

којима је посебна пажња посвећена свих специфичностима конципирања 

сцено-гледалишних простора  и одвијању различитих сценских догађаја) 

за архитектонске грађевинске радове минималне површине 1000м2, и  

2. најмање 3 (три) објекта намeњена извођачким уметностима (позоришта, 

концертне сале и слично). 

 

Образац XIII оверава и потписује лице које је група овластила за потписивање 

понуде и других образаца. 

Код образаца потврда, у вези са одредбом да се потврде издају само за услуге које 

су изведене самостално и непосредно, намера наручиоца је била да искључи могућност 

да чланови група из неког другог (референтног) посла, добију потврду да су пружили 

услуге пројектовања које су, у ствари, пружили други чланови исте групе. Дакле, сваки 

члан групе која учествује у овом поступку може добити и користити референцу само за 

услуге које је тај члан стварно пружио, а не и за све остале услуге које су пружили остали 

чланови групе, који нису чланови групе која подноси понуду. Најлакше је ово објаснити 

примером. Лице А је било члан групе и носилац посла са лицима, Б, Ц, Д и Е. Лице A је 

споразумом о заједничкој понуди одређено као носилац посла, и предвиђено је да то лице 

пружи услуге пројектовања машинских радова. Лице А може добити потврду само за 

машинске радове, а не и за остатак пројекта без обзира што је било носилац посла, јер су 

остатак пројекта урадила лица Б, Ц, Д и Е. Ако лице А жели да учествује у овој јавној 

набавци, као носилац или члан групе, оно ће приложити своју референцу, а сваки од 

чланова нове групе ће приложити своје референце, и уколико збор референци испуњава 

услов пословног капацитета, они ће испунити тај услов заједно. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

Комисија за јавну набавку ОП-34/2019 


