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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 4. 

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 13.03.2017. 

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, 

1. Да ли ћете као доказ о испуњености и поседовању тражених 

Softvera,прихватити рачун о купљеним Softverima? 

2. Да ли сви чланови из групе понуђача морају достављати потврду о броју дана 

неликвидности? Или је довољан линк народне банке Србије где се види тражени 

доказ.“ 
 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: 

Одговор на 1. питање: 

 Да, прихвата се рачун, уколико гласи на име понуђача. 

 

Одговор на 2. Питање: 

Наручилац је у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку предвидео 

да додатне услове чланови групе понуђача заједнички испуњавају што значи да је 

довољно да један из групе понуђача достави доказ за тражени финансијски капацитет, а 

не сваки члан из групе понуђача. 

Наручилац је на страни 30 Конкурсне документације јасно навео да је као   

доказ о испуњености услова у погледу финансијског капацитета довољно да понуђач 

наведе интернет страницу Народне банке Србије где би се видео тражени доказ. 

 

 



  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 

 


