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Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
Комисија за јавну набавку: 
Број: ................................. 27-10/4-2019 
Датум:....................02децембар.2019.го
дине 
Нови Сад 

 
 
 
 

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 
„Службени гласник РС“бр. 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС“, бр.29/2013) и „Службеном гласнику РС“ број 41/2019 
објављен Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА  27-10/4-2019 од  02. децембар 2019.године 
 
припремила је 

ОДГОВОР  ЗА: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1  

 
у вези конкурсне документације за јавну набавку ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  радова- Обнове 

електроинсталација  у Владичанском двору  у Новом Саду 
 ред.број ЈНMВ 1.3.11/2019 

БРОЈ  КД: 27-10/6-2019 од  02-децембар.2019.године 

 
 
Предмет:  Појашњење за јавну набавку ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  радова- Обнове 
електроинсталација  у Владичанском двору  у Новом Саду ред.број ЈНMВ 1.3.11/2019 
БРОЈ  КД: 27-10/6-2019 од  02-децембар.2019.године 
            Дана 05.децембар 2019.године. године примили смо е-mailом допис  којим 
заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну 
набавку ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  радова- Обнове електроинсталација  у Владичанском 
двору  у Новом Саду ред.број ЈНMВ 1.3.11/2019, у оквиру којег је постављено питање  

Поштовани, 
  
Молим Вас да доведете у логичку везу захтев о испуњавању обавезних услова тачка 4. Да ли је 
неопходно да сваки члан заједничке понуде испуњава обавезан услов из тачке 4 или је могуће  
да то буде додатни услов да га испуни један члан групе понуђача. 
  
Молим да потврдите пријем маила. 
  
С поштовањем!.. 

 
- Комисија је сагледала захтев заинтересованог понуђача и све  могућности за измену 

услова које се могу дозволити и у којој мери.   
     

Одговор на Питање број 1:  
Комисија констатује  да ће изменути конкурсну документацију и дати могућност  да се  

услов о испуњавању обавезних услова тачка 4. одреди као додатни услов јер  извршење 

Број: ................................. 27-10/11-2019 

Датум:.................... 06.децембар.2019 
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набавке  није преовладавајући  посао  коју обухвата  набавка у целости а задржати обавезно 
тај услов  за  извођача који  буде  изводио тај део посла. 

Пошто се овде ради конкретно о заједничкој понуди  мора се у споразуму о заједничком 
извршењу навести тачно тај део посла  за тог члана групе и он мора задовољити тај услов 

 
Комисија ће извршити измену конкурсне документације и  у законом предвиђеном року 

изменењену конкурсну документацију и објавити на Порталу јавних набавки и Сајту Завода 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца.             
Комисија: 
1. Вељко Новаковић,председник, 
2. Миодраг Мишњеновић, члан 
3. Мирослав  Матић,члан                                                                                      

          председник комисије 
                                                                                                 ____________________ 

                         Вељко Новаковић 


