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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке - Завршни грађевински радови на објекту Културне 

станице 1 

шифра: ОП-17/2018 
 

Наручилац је дана 03.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку радова- завршни грађевински радови на објекту Културне станице 1, 

шифра: ОП-17/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање: Поштовани, у конкурсној документацији у делу додатни услови – 

пословни капацитет наводите: 

 

2.2. да је понуђач у претходнe три године непосредно извео грађевинско - занатске 

радове на реконструкцији објеката укупне бруто површине која није мања од 1600 m². 

(У обзир ће бити узети само радови које је понуђач (или неко од чланова групе 

понуђача уколико је реч о заједничкој понуди) изводио непосредно (дакле, не рачунају се 

радови које је извео неко из групе у којој је понуђач био члан у референтном послу или 

неко од подизвођача); 

Доказ: 

2.2.1. Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом 

периоду чији су предмет радови које се врше – попуњена, потписана и оверена печатом 

(Саставни део конкурсне документације је Образац наведене референтне листе), и 

2.2.2. Оригиналне потврде о референцама – попуњене, потписане и оверене печатом од 

стране референтног наручиоца (Саставни део конкурсне документације је Образац 

потврде о референцама). 

 

Питање: Како ћемо доказати да смо извели грађевинско-занатске радове на 

реконструкцији објекта укупне бруто површине 1600м2, с обзиром да наведени обрасци  

(XIV, XV) не садрже могућност уписивања квадратуре објекта већ само финансијску 

вредност? 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 03.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 



Одговор: Наручилац ће сачинити измену Конкурсне документације у поглављу 

XIV ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА и у поглављу  XV OБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О 

РЕФЕРЕНЦАМА. 

 

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.  
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