
  

 
Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 54/8-4-2018 
Датум:.................... 19.11.2018.године 
Нови Сад 

Број: ............................... 54/8-11-2018 
 

Датум:.................... 28.11.2018.године 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“) 
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА  број 54/8-4-2018 од 19.11.2018.године 
 
припремила је 
 

ОДГОВОР  ЗА: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1  
у вези конкурсне документације за јавну набавку радова- Санација надгробног споменика 

Ј. Ј. Змаја на гробљу у Сремској Каменици 

 ред.број ЈНMВ 1.3.6/2018 

БРОЈ  КД: 54/8-6-2018 од  23.11.2018.године 
 

Предмет:  Појашњење у вези јавнe набавкe  за јавну набавку радова- Санација надгробног 
споменика Ј. Ј. Змаја на гробљу у Сремској Каменици, БРОЈ  КД: 54/8-6-2018 од  
23.11.2018.године 
 

Дана 27.11.2018. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовано понуђач 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова- 
Санација надгробног споменика Ј. Ј. Змаја на гробљу у Сремској Каменици 

 
Питања заинтересованог понуђача: 
 

Kao potencijalni ponuđač molimo za pojašnjenje zbog čega se traži 5 referenci za konzervatorske radove na 
spomenicima od kamena za prethodne 4 godine, s obzirom da je u pitanju JN MV preocenjene vrednosti 
250.000,00 + PDV (prema III izmeni plana javnih nabavki za 2018. ZZZSKGNS OD 23.07.2018.) 

 
одговор на питање број 1 
 
 -Комисија је не двосмислено написала да тражи искуство на овиим пословима, ради 
значаја  објекта који се ради.  
 -Ни у једном моменту комисија није тражила  да се  лимитира  са референцама да се 
тражи  вредности  референтних радова, није чак  поставила ни једно ограничење у 
референцама у смислу одређене врсте радова као на пример да су радови само на бистама 
и слично.  
Тражено је само да се има одређено искуство које може бити по референцама  вредним од 
неколико десетина хиљада динара па до неколико милиона динара, управо због тога стоји  
одређен број референтних радова а не  вредности за изведене радове, јер тако би поједини 
понуђачи са само једним послом који има већу вредност задовољио услов Пословног 
капацитета а сигурни смо да је  боље имати више  послова (референци) чак и ако су мање 
вредности.  
 



  

 На основу свега наведеног комисија остаје при захтевима из за пословни капацитет, 
и неће мењати  Конкурсну документацију. 

 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 

                                      
                  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                           
 


