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Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 26.09.2017.године за јавну набавку радова – Изградња 

спортских терена број ЈНОП 7/2017 

 

  

Дана 26.09.2017. године, потенцијални понуђачи су упутили  путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку радова – Изградња спортских терена број ЈНОП 7/2017. 

Наручилац је дана 26.09.2017. године електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊА: 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ: 1 

 

У делу Конкурсне документације: “6) Образац за оцену испуњености услова из члана 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова”, на 

страни 25/42, Конкурсне документације, под Ред. бр. 5), навели сте као услов, да је 

понуђач дужан, да приликом подношења понуде, за захтевану подлогу достави атест по 

стандарду ЕН 12616 и ЕН 14878 од акредитоване институције.  

 

Да ли је у питању грешка ? 

 

Уместо ЕН 14878, треба да пише ЕН 14877 ? 

 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ: 2 

 

Такође сте као доказ тражили прву и последњу страну окончане ситуације и страну на 

којој се види да су изведени радови из референтне потврде, 

потписану и оверену од стране надзорног органа и фактуру оверену од 

наручиоца. 

 

Да ли је и овде у питању грешка ? 

 

Ако понуђач, уз понуду прилаже окончану ситуацију потписану и оверену од стране 

надзорног органа и наручиоца, нема потребе да истовремено прилаже и фактуру оверену 

од наручиоца.  

 

Да ли је Наручилац мислио: “Окончана ситуација оверена од стране надзорног органа и 

наручиоца или фактура” ?    

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 

бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на 

постављена питања. 



1. За  захтевану подлогу потребно је доставити  атест по стандарду ЕН 12616 и ЕН 

14877 од акредитоване институције 

 Наручилац је у предмеру јасно дефинисао да захтевана подлога мора бити у 

складу са стандардом ЕН 14877 . У делу Конкурсне документације: “6) Образац 

за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова”, на страни 25/42, Конкурсне 

документације под Ред. бр. 5) направљена је техничка грешка . 

2. Као доказ захтеваног пословног капацитета б) да је понуђач у претходне три   години 

(2014,2015 и 2016год.) изградио  минимум три отворена спортска терена“ наручилац ће 

прихватити као доказ : „б) попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне 

листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац); 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених радова – Референтна листа 

-Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој са види да су изведени радови 

из референтне потврде потписану и оверену од стране надзорног органа или  фактуру оверену од 

наручиоца. 
 

 

Достављени одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације . 

 

Комисија за ЈНОП 07/2017 


