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        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- стручни надзор над извођењем радова на изградњи  

зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу - 

редни број 6/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9. 

марта 2016. године у 12.17 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 23. Конкурсне документације, у обрасцу 5.6 стоји, између осталог, „и 

уз ову изјаву за сваку од наведених референци прилажем Потврду референтног 

наручиоца и окончану ситуацију са рекапитулацијом радова из које се јасно и 

недвосмислено види намена и површина објекта, врста радова и временски период 

у ком су услуге струлног надзора пружене...“. Уобичајено је да се укупан број 

примерака окончане ситуације подели између извођача и наручиоца. Надзорни 

орган своју услугу доказује уговором са наручиоцем и испостављеним 

рачуном/фактуром. Да ли је довољан доказ уговор и испостављен рачун, с обзиром 

на то да се у обрасцу 5.7 већ наводе врсте изведених радова? 
 

1. Одговор Комисије: 

Овде је употребљен термин окончана ситуација, а мисли се на окончани рачун који 

је понуђач као надзорни орган испоставио референтном наручиоцу. Суштина је да 

се из свох достављених доказа заједно могу видети сви потребни подаци (намена 

објекта, површина објекта, врста радова и временски период у ком су услуге 

стручног надзора пружене). Конкурсна документација је измењена у овом делу, и 

може се преузети са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца.    

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 



- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


