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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 3. 

У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И 

ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 ЈНОП 1/2017 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга - израда пројектно 

техничке документације и техничка контрола пројектне документације  за изградњу 

центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине-Партија 1 , ЈНОП 1/2017 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 09.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно техничке 

документације и техничка контрола пројектне документације  за изградњу центра за 

развој спорта и едукацију омладине Војводине (ЈНОП 1/2017),за Партију 1. у оквиру 

кога је поставило следећа питањa: 

 „Поштовани, да ли ћете признати референце уколико је уговор закључен 

пре 2012. године, а посао окончан у периоду од 2012. до 2016.године? и 

           Да ли ћете у вези са предметом јавне набавке као пословни капацитет 

признати референце за јавна осветљења , водовод и канализацију, партерно уређење 

тргова?“ 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

1. Уговор закључен пре 2012. године, а посао окончан у периоду од 2012. 

до 2016.године Наручилац не би могао признати јер је конкурсном документацијом  

предвидео да се стручне  референце доказују за период од 5 година – (стручне 

референце за период од 2012. године до 2016. године), а што се доказуке закљученим 

и реализованим уговором о извршеним услугама у наведеним годинама. 

2. Референце на пројектовању јавних осветљења, водовода и канализације 

и партерног уређења тргова ће се признати јер су то објекти који су у мањем делу 

предмет јавне набавке. 

  Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у 

року од три дана од дана пријема захтева. 

      

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


