
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-88 

Дана: 29.12.2017. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Сувенирница Терра са пратећим садржајем ЈН 

88/2017  доставља  

 

 

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
 

Питање 1 : 

 

1. У табеларном приказу код захтева за испуњеност додатних услова, конкретно код захтева за за 

испуњеност Финансијског капацитета, тражи се: 

 

1.1. Да је понуђач у претходне три 

обрачунске године (у 2014., 2015. 

и 2016. години) остварио 

пословни приход у минималном 

укупном износу од 15.000.000,00 

динара без ПДВ-а);  

 

1.2. Да понуђач у последњих 6 

месеци, које предходе месецу у коме 

је објављен позив за подношeње 

понуда није био у блокади  

 

 

Код  доказивања испуњености додатних услова пише: 

1.Финансијски капацитет, услови под редним бројем 1. наведени у табеларном приказу додатних 

услова доказују се на следећи начин:  

1.1 Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је дужан да 

докаже да није био у блокади у последње 3 године, које предходе месецу у коме је објављен позив за 

подношрње понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, 

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;   

1.2 Доказ: Да понуђач у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен позив за 

подношрње понуда није био у блокади доказује се подношењем Потврде Народне банке Србије, 

Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана неликвидности". 

БОН-ЈН се никада није користио у сврху доказивања блокаде по текућим рачунима, а посебно не за 

период од 3 године. Истина је да БОН-ЈН садржи део из ког се види неликвидност организације, али 



само у периоду од 6 месеци и то увек за последњих 6 месици од датума издавања БОН-ЈН од стране 

АПР-а.  

Молимо Вас да дефинишете временски период за који желите да Вам доставимо Потврду о блокади. 

Одговор  Наручиоца: 

 

 

  Питање 1 : 

1.У тексту предметне јавне набавке дошло је до техничке грешеке и то: 

  у делу Код доказивања испуњености додатних услова пише:  

„Финансијски капацитет, услови под редним брпјем 1. наведени у табеларном приказу додатних 

услова доказују се на следећи начин: 

1.1 Доказ: 

- Уколико је понуђач правно лице, дпставља: 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико Извещтај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је 

дужан да докаже да није био у блокади у последње 3 године, које предходе месецу у коме је 

објављен позив за поднощење понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за 

принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

 

1.2 Доказ: Да понуђач у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен позив за 

поднощење понуда није био у блокади доказује се поднощењем Потврде Народне банке Србије, 

Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана неликвидности". 

, а треба да пише: „Финансијски капацитет, услови под редним брпјем 1. наведени у 

табеларном приказу додатних услова доказују се на следећи начин: 

1.1 Доказ: 

- Уколико је понуђач правно лице, доставља: 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико Извещтај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је 

дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци, које предходе месецу у коме је 

објављен позив за поднощење понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, 

Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

1.2 Доказ: Да понуђач у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен позив 

за поднощење понуда није био у блокади доказује се поднощењем Потврде Народне банке 

Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана неликвидности". 

 

 

 

2. Код  захтева за испуњеност  Пословног капацитета тражи се између осталог и: 

2.2. Да понуђач има уређено пословање по принципима стандарда из области грађевинарства: 

- ISO 9001:2015,  

- ISO 14001/2015,  

- OHSAS 18001/2007,  

- ISO 27001/2013,  

- ISO 37001/2016, 

- ISO 50001/2011. 

Сматрамо да је захтевање оволиког броја стандарда претерано и потпуно неоправдано јер није 

усклађено са предметом ЈН.  

Што се тиче ISO 9001:2015, ISO 14001/2015, OHSAS 18001/2007 сматрамо да је донекле 

оправдано тражење истих мада не и неопходно. 

Што се тиче:   



- ISO 27001/2013 (SRPS ISO/IEC 27001:20014 Информационе технологије — Технике 

безбедности — Системи менаџмента безбедношћу информација ) је потпуно промашена тема 

јер се односи на поверљивост информација, а Ви расписујете Јавну набавку која је 

транспарентна. 

- ISO 37001/2016 (ISO 37001/2016 - Anti-bribery management systems који је International 

Organization for Standardization (ISO) објавила у октобру 2016. године (publication date: 2016-

10), a који је преведен на српски језик и објављен од  стране Института за стандардизацију 

Србије, као јединог националног тела за стандардизацију у Републици Србији (Члан 6. став 1. 

Закона о стандардизацији –Сл.гл. РС бр. 36/2009 и 46/2015) 18.10.2017. године под називом 

SRPS ISO 37001:2017 - Системи менаџмента против мита.) Није било довољно времена за 

правилну имплементацију овог стандарда, јер је за праву и озбиљну имплементацију било ког 

стандарда потребно мин 5-6 месеци. Такође сматрамо да обе стране морају имати поменути 

стандард да би се исти могао успешно спроводити. 

- ISO 50001/2011 – велики део овог стандарда је већ садржан у стандарду за очување животне 

средине, па је самим тим и сувишан. 

Не видимо разлог тражења истих.  

Молимо Вас да нам објасните зашто тражите све ове стандарде и како ће они помоћи у 

реализацији ове ЈН. 

 

Одговор Наручиоца: 

Питање 2 

Тражени су сертификати који наручиоцу гарантују да ће понуђач коме буде додељен уговор бити 

способан на несумњив начин да изврши предмет јавне набавке у свему и на начин како је 

конкурсном документацијом прописано, без кашњења у роковима, без мана у квалитету и  

технологији извођења радова, а што гарантује уз поштовање свих захтева који се тичу чувања 

животне средине, заштите података о објекту јавне намене, безбедности и здравља на раду како би по 

окончању радова објекат у пуној мери оправдао сврху и намену финансирања овог пројекта. 

   Предмет јавне набавке је изузетно комплексан и подразумева ангажман већег броја службеника 

наручиоца различитих стручних спрема, који ће у извршењу морати да буду вођени раним 

искуством, професионализмом и стручношћу понуђача од чега ће и пресудно зависити успешно 

извршење предмета јавне набавке.  

   Заитересовано лице не спори потребу за захтевом наручиоца у погледу стандарда 9001:2015,  - ISO 

14001/2015,  - OHSAS 18001/2007. 

    Сто се тиче стандарда ISO 27001/2013 он не уређује транспарентност поступка јавне набавке, јер 

јавна набавка је стављена у План јавних набавки наручиоца и финансијски план наручиоца, сходно 

чему је уредно објављен текст конкурсне документације на Порталу јавних набавки. 

    Стандард ISO 27001/2013 гарантује да у извршењу понуђач неће дозволити да информације везане 

за инсталације и статику објекта оду у неовлашћене руке чиме би била угрожена функционална 

намена и безбедност објекта (крађе, провале и др.) посебно у ситуацији када су наручиоци обавезни 

да све енергенте и информациону инфраструктуру потребну за функционисање објекта приваљају 

кроз поступке јавбвних набавки где би неовлашћено одавање информација о објекту нарушило 

уговорну позицију и интересе наручиоца у будућим предметима јавних набавки везаним за 

функционисање овог објекта. 

    Стадард ISO 37001/2016 је регистрован код Института за стандардизацију Републике Србије и 

уско је везан са свим позитивним прописима Републике Србије а обимом своје стандардизације 

гарантује наручиоцу да извођач радова неће покушати да заобиће строга правила безбедности и 

здравља на раду у погледу своји радника, нити ће понудити технологију извршења која није у датом 

моменту на тржишту најбоља, како би тим и сличним радњама стекао некаву додатну корист у 

извршењу јавне набавке. 

    Захтев за поседовањем овог стандарда је у складу са иницијативама и стратегијама Владе 

Републичке Србије и свих финансијских институција наше Државе. 

    Захтев за поседовањем стандарда ИСО 50001/2011 је неопходан наручиоцу као гаранција да ће се 

сви материјали и технологија извођења радова одвијати на начин који гарантује максималне уштеде 

енергије и самим тим максималне уштеде за наручиоца у каснијем коришћењу објекта који је 

предмет конкретне јавне набавке. 

 

Питање 3:  



3. Поводом предмера радова имамо питање везано за електроинсталације које у самом предмеру 

нису дефинисане нити је дат пројекат инсталација.  

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

1.  Демонтажа постојеће инсталације  пауш.  1.00  

2.  Испорука материјала и израда електро инсталације утичница и расвете  пауш.  1.00  

 

Шта све подразумева ова позиција? 

Да ли ће након обиласка локације ова позиција бити јаснија? 

 

На основу оваквог описа радова електроинсталација није  могуће  дефинисати цену. 

 

 

 

 

 

Одговор Наручиоца: 

Питање 3 

 

  

              Што се тиче Електроенергетских инсталација, није било могућности да се прецизније 

дефинишу позиције, тако да ће након обиласка терена предметна позиција бити јаснија. 

 

 

 

                                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

 

 

         

 


