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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-25/2018  

Број: XXV-404-4/18-58 

Дана: 06. децембар 2018. године  

Шифра: ОП-25/2018  

Нови Сад     

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга – Услуге израде пројеката и пројектно-техничке 

контроле документације, шифра: ОП-25/2018 

 

Наручилац је дана 04.12.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – Услуге израде пројеката и пројектно-техничке контроле документације 

шифра: ОП-25/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање: „Поштовани, 

Обраћам вам се Захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације у вези са јавном набавком услуга – услуге израде пројеката и пројектно-

техничке контроле документације , Партија број 1,2,3,4  - Услуге израде пројеката и појектно-

техничке контроле документације за обнову објеката бр. 1,8,5,13,9,10,11,6,12 у Кинеској 

четврти у Новом Саду , шифра ОП-25/2018. 

 

Молим вас да ми одговорите на следећа питања: 

1. Да ли ћете признавати Потврде о Референцама раније издате на другим 

обрасцима? 

2. Да ли у случају подношења понуде за све 4 партије понуђач може да приложи 

једну меницу, једну изјаву и једно оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за 

повраћај авансног плаћања, на 20% од укупне понуде за 4 партије, или се средства 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде морају достављати посебно за сваку партију? 

3. Да ли се у случају подношења понуде за све 4 партије сви докази тражени у 

оквиру додатних услова могу приложити заједно за све партије, или се морају прилагати 

посебно за сваку партију?  

Одговор: 

1. Потврде о референцама ће се признати и на другим обрасцима, уколико садрже све 

тражене податке наведене у моделу референци. 

2. Уколико понуђач подноси понуду за све четири партије, довољно је да достави једну 

меницу и једно оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај 

авансног плаћања, односно једно средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде за све партије за које подноси понуду. 

3. У случају подношења понуде за све 4 партије сви докази тражени у оквиру додатних 

услова могу се приложити заједно за све партије. 

 

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.  

 

Комисија за јавну набавку ОП-25/2018 

 


