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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Понуђач је дана 17.03.2020. године поставио следеће питање: 

Питање: Сходно јавној набавци број 12/2020, за извођење радова на Реконструкцији 

основне школе Карађаорђе Рача, издвојено одељење у Ђурђеву, молимо да нам појасните 

следеће: 

У оквиру додатних услова 6.1. Други услови. молимо да појасните да ли се као доказ 

испуњености стандарда признаје обавештење издато од стране сертификационог тела да је 

добијање истог у процедури. 

Одговор: Неопходно је да понуђач поседује сертифкате и да исте достави у понуди, као 

што је и наведено на страници 105 до 319, тако да обавештење да је добијање у процедури 

није адекватан доказ. 

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 

финансијског, пословног, техничког  и кадровског капацитета, увек када је то потребно  

имајући у виду предмет јавне набавке, док  је чланом 76. Став 6. ЗЈН прописано да 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 

понуђаче и да су у логичкој вези са  јавном набавком. 

У складу са наведеним одредбама Закона наручилац сагледавајући своје објективне 

потребе одређује услове у конкурсној документацији, у циљу успешне реализације 

поступка јавне набавке, али водећи рачуна да обезбеди конкуренцију, поштујући основна 

начела дефинисана Законом о јавним набавкама – начело обезбеђивања конкуренције и 

начело једнакости понуђача. 



 У поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има за циљ доказивање 

способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког конкретног предмета јавне 

набавке, у истој  учествује. 

Циљ Наручиоца није да ограничи конкурентност или да дискирминише потенцијалне 

понуђаче, већ да уговор закључи са квалитетним понуђачем. 

Тражени сертификати не представљају реткост, велики број потенцијалних понуђача на 

тржишту поседује тражене сертификате чиме је омогућена конкуренција, док додатне 

услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.   
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