
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 393-5/17 
Дана: 07.06.2017. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 14/17,  радови – грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и 
индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, од дана 
05.06.2017. године, објављујемо одговор на наведенo питањe. 
 
Питање:  

Нејасно је по ком основу и Члану Закона сте донели Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке број 393/17 од 24.05.2017. године и објавили Јавну набавку радова- 
Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), 
измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, број ЈН 14/17? 

Подсећамо Вас да за радове који су предмет Јавне набавке радова- Грађевински радови 
на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака 
на ДГМ и искључења са ДГМ, број ЈН 14/17, већ имате потписан, важећи уговор! 
Поменути уговор није раскинут, нити је по било ком основу ништаван, дакле исти је на 
снази! 

Доношењем одлуке о покретању поступка јване набавке број ЈН 14/17 и објављивањем 
исте, довели сте у питање егзистенцију важећег уговора који је двострано обавезан, 
закључен у писаној форми између Наручиоца и понуђача и који, недвосмислено има за 
предмет радове који су предмет Јавне набавке број ЈН 14/17! Сматрамо, као 
потенцијани понуђач да нисте могли покренути нови поступак јавне набавке по 
предмету зас који постоји важећи уговор! Додајемо да сте на тај начин угрозили права 
извођача радова са којим је потписан важећу уговор за предметне радове и довели у 
заблуду потенцијалне понуђаче који би поднели понуду по објављеној Јавној набавци 
број ЈН 14/17, јер би исти, у случају доделе уговора потписали уговор за радове за које, 
понављамо већ постоји важећи уговор! Дакле сходно свему, поптуно је беспредметно 
закључење истог уговора по истом предмету између истих уговорних страна, под 
условом да се уговор евентуално додели понуђачу са којим је потписан важећи уговор, 
те Наручилац није могао да покрене нови поступак јавне набавке по премету за који 
постоји валидан уговор! 
 
 
Одговор на Питање:  
 
На основу Плана јавних набавки 127-4/17 од 10.04.2017. ЈКП „СУБОТИЦАГАС“,  је 
као Наручилац донело Одлуку о покретању поступка јавне набавке  број 393/17 од 
24.05.2017. године и објавио  на Порталу јавних набавки, Јавну набавку радова - 



Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), 
измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, број ЈН 14/17. 
 
Постојећи уговор се неће раскидати, већ се нови примењивати почев од истека односно 
реализације по важећем уговору. 
 
Питање:  

На страни 5/43 конкурсне документације у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 1. Да 
понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, као довољан финансијски 
капацитет навели сте следеће: „Да је у претходне три каландарске године (2014, 2015 и 
2016 године) остварио укупан пословни приход годишње у износу од најмање 
10.000.000,00 динара и укупно за све три године у износу од најмање 30.000.000,00 
динара.“ 

Постављеним условом финансијског капацитета на овај начин повредили сте Члан 10., 
 Члан 76. и Члан 77. Став 2. тачка 1.) ЗЈН и поставили дискриминаторски услов, јер као 
што је познато Наручилац може, приликом састављања конкурсне документације, у 
смислу финансијског капацитета понуђача, захтевати износ који одговара максимално 
двострукој процењеној вредности предметне јавне набавке и то за претходне три 
године укупно! У вашем плану набавки који је објављен на Порталу јавних набавки 
Републике Србије налази се опредељена процењена вредност за Јавну набавку радова- 
Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), 
измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, број ЈН 14/17 и услов 
финансисјког капацитета понуђача који сте захтевали, дефинитивно није у складу са 
претходно поменутим! Молимо вас да проверите исправност траженог финансијског 
капацитета, у супротном ћемо бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права 
понуђача! 
 
Одговор на Питање:  

На страни 5/43 конкурсне документације у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 1. Да 
понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, као довољан финансијски 
капацитет уписује се следеће: „Да је у претходне три каландарске године (2014, 2015 и 
2016 године) остварио укупан пословни приход годишње у износу од најмање 
6.900.000,00 динара и укупно за све три године у износу од најмање 20.700.000,00 
динара.“ 

 
Питање:  

На страни 9/43 предметне конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 3. Да 
понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, као доказ да понуђач 
располаже са 1 (једним) дипломираним грађевинским инжењером са важећом 
лиценцом 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-



занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), определили 
сте поред фотокопије поменуте лиценце и фотокопију доказа о року важења лиценце 
издате од стране Инжењерке коморе Србије, и то за период важности уговора о 
извођењу грађевинских радова. 

Овако одређеним условом, тј.захтевом да тражени инжењер поседује потврду о 
ваљности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије, за време трајања 
уговора о извођењу грађевинских радова, сте такође повредили Члан 76., Члан 77. и 
Члан 10. ЗЈН и поставили дискриминаторски услов! Познато је да Инжењерка комора 
Србије издаје тражене поврде на период од годину дана те је нејасно колико инжењера 
поседује потврду кој би, теоретски била важећа за време трајања уговора о извођењу 
грађевинских радова који су предмет ове јавне набавке, поготово ако се узме у обзир да 
је веома тешко, готово немогуће, унапред предвидети тачан датум потписивања 
предметног уговора о извођењу грађевинских радова, па самим тим и датумски тачан 
период извођења радова! Пракса је да Наручиоци, приликом постављања овог захтева 
захтевају да тражени инжењери поседују потврду о     важности лиценце у време 
подношења понуде и сматрамо да би сте и ви требали поставити услов на тај начин. 
Молимо вас да размотрите ову примедбу, иначе ћемо бити принуђени да поднесемо 
захтев за заштиту права понуђача! 

 
Одговор на Питање:  
 
На страни 9/43 предметне конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 3. Да 
понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, као доказ да понуђач 
располаже са 1 (једним) дипломираним грађевинским инжењером са важећом 
лиценцом 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње), уписује се 
да  поред поменуте лиценце и доказа о року важења лиценце издате од стране 
Инжењерке коморе Србије, морају бити важеће у моменту подношења понуде. 
 
 
Питање:  

 На страни 8/43 предметне конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 2. Да 
понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, као доказ траженог пословног 
капацитета сте одредили, између осталог и потврду наручиоца о вредности изведених 
радова по уговорима и о поштовању уговорених обавеза, потписана и оверена печатом 
референтног наручиоца, сачињена искључиво на обрасцу Потврда о референцама за 
изведене радове из конкурсне документације (Образац бр. 9). 

Захтевом да се тражене референце за изведене радове доказују искључиво обрасцем бр 
9. из конкурсне документације сте такође повредили  Члан 10.,  Члан 76. и Члан 77. 
ЗЈН, јер нисте дали могућност потенцијалним понуђачима да изведене радове докажу 
евентуално другим потврдама које садрже све елементе обрасца 9. из ваше конкурсне 
документације. Молимо вас да појасните овај услов, у супротном ћемо бити приморани 
да поднесемо захтев за заштиту права понуђача! 



 
Одговор на Питање: 

На страни 8/43 предметне конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 2. да 
понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, као доказ траженог пословног 
капацитета потврда наручиоца о вредности изведених радова по уговорима и о 
поштовању уговорених обавеза, потписана и оверена печатом референтног наручиоца, 
сачињена на обрасцу Потврда о референцама за изведене радове из конкурсне 
документације (Образац бр. 9) уписаће се „или било која друга потврда која садржи све 
елементе из Образац бр. 9.“ 

 
 
 

КОМИСИЈА 
 
 
 
 
 
 


