
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-27/2018  

Број: XXV-404-4/18-61 

Дана: 29. новембра 2018. године 

Нови Сад 

AИ 

 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1, 2 и 3 

у поступку јавне набавке радова - Радови на објекту Културне станице 3, шифра: 

ОП-27/2018 

 

 

Наручилац је дана 26.11.2018. године, 27.11.2018. године и 29.11.2018. године  

од заинтересованих лица, путем електронске поште, примио захтеве за додатним 

информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова - 

Радови на објекту Културне станице 3, шифра: ОП-27/2018, у оквиру којих су 

предложене измене конкурсне документације које је наручилац прихватио и које ће 

бити унете у пречишћен текст конкурсне документације. У питању су следеће измене: 

 

1. Код додатног услова о испуњавању пословног капацитета (тачка 2.2) је наведена и 

површина објекта и вредност радова, те ће се изменом конкурсне документације 

предвидети да је меродавна само вредност изведених радова, односно да је 

неопходно да је понуђач извео предметне радове у двострукој вредности од 

понуђене цене у овом поступку јавне набавке. 

2. У вези са додатним условом из тачке 2.1 конкурсне документације, заинтересована 

лица су, с обзиром да је у конкурсној документацији као назив и ознака из Општег 

речника набавке наведена ознака 45000000-7 Грађевински радови, предложила да 

обим сертификације код захтеваних стандарда треба да гласи на грађевинске 

радове. Комисија сматра да је овај предлог оправдан и изменом ће одредити да се 

обим сертификације мора односити на грађевинске радове. 

3. Код додатног услова о испуњавању пословног капацитета (тачка 2.2) су 

заинтересована лица предложила измену тако што би се као меродавни, поред 

пословних, стамбених или стамбено-пословних објеката, додали и објекти јавне 

намене. Комисија није приликом формулисања овог услова имала намеру да 

искључи објекте јавне намене, те ће исти бити додати изменом конкурсне 

документације. 

4. Заинтересовано лице је замолило Наручиоца за изјашњење да ли се прихватају 

копије потврда наручилаца о изведеним радовима на обрасцу који није из конкурсне 

документације, који је оверен од стране наручиоца, а који садржи све битне 

елементе из којих се недвосмислено може утврдити да понуђач испуњава тражени 

услов. Комисија потврђује да ће прихватити копије потврда наручилаца о изведеним 

радовима на обрасцу који није из конкурсне документације, који је оверен од стране 

наручиоца и који садржи све битне елементе из којих се недвосмислено може 

утврдити да понуђач испуњава тражени услов. Комисија напомиње да, као и код 

свих осталих доказа задржава право да накнадно захтева на увид оригинале или 



оверене фотокопије појединих или свих доказа, као и да провери исуњеност свих 

или појединих услова у складу са важећим прописима и конкурсном 

документацијом. 

 

 

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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