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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова – Замена прозора у салонима на 

Петроварадинској тврђави, шифра: ОП-6/2019 

 

 

Наручилац је дана 10.09.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку радова – Замена прозора у салонима на 

Петроварадинској тврђави, шифра: ОП-6/2019, у оквиру којих су тражена следећа 

појашњења:   

 

Питање: „Обраћам Вам се са молбом за измену додатних услова за јавну набавку 

ОП 6/2019. 

На страни 36 (ХV образац-потврда о референцама) навели сте у напомени 

„Приликом попуњавања потврде водити рачуна да се у потврду унесу само радови које 

је извођач извео САМОСТАЛНО И НЕПОСРЕДНО, а не и радови које су извели 

подизвођачи или други чланови групе (без обзира да ли је Извођач био носилац посла 

или не) уколико се ради о заједничкој понуди'“ 

 

Наведени услов доводи у проблем референтног купца који треба да овери образац 

из конкурсне документације јер је моја фирма уградила столарију али у заједничкој 

понуди са фирмом која је радила водовод, керамику или друге послове. 

Из тог разлога немају правни основ да овере референце јер послове нисам извео 

самостално како ви захтевате. 

Предлажем да измените напомену и прихватите референце везано за уградњу 

столарије и у заједничкој понуди.“ 

 

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 13.09.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор:  

Комисија сматра да нема потребе за изменом конкурсне документације, јер иста 

не забрањује да се као референца користе радови који су изведени у заједничкој понуди, 

него само забрањује да понуђачи добијају потврде за радове које је извео неко други из 

групе чији су били члан. У поменутом примеру је јасно да је заинтересовано лице извело 

референтне радове, тј. радове на уградњи столарије и наручилац би требао да му изда 

такву потврду. Речи „самостално и непосредно“ се не односе на све радове које је 



изводила група понуђача (што би у овом конкретном примеру били радови на 

инсталацијама водовода и керамички радови), него само на оне радове који су предмет 

потврде о изведеним радовима, односно, радове на уградњи столарије. Дакле, ако је 

заинтересовано лице самостално и непосредно извело радове на уградњи столарије треба 

да добије такву поврду. Иста потврда би се требала издати и лицу које је извело радове 

на уградњи столарије заједно са једним или више извођача или подизвођача, али само на 

онај износ радова које је лице коме се издаје потврда стварно извело, а не и на износ 

радова које су извели остали чланови групе. 

 

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.  
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