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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1037/19-015/3 

Датум: 05.12.2019.године 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 79/2019 

(1.3.72 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН ОП 

79/2019 (1.3.72 у Плану јавних набавки) – Радови на згради Локалне пореске 

администрације, ОРН 45450000  – остали завршни грађевински радови, доставило је 

наручиоцу дана 03.12.2019. године у 11,50 часова, писани захтев путем мејла за појашњењем 

конкурсне документације, којим се тражи одговор на следеће питање: 

У додатним условима конкурсне документације на страни 22  

„4.2.1 Неопходни пословни капацитет  

• да је у периоду од претходних 5 (пет) година (од 2014 године до дана објављивања позива за 

подношење понуда) извео: 

 

II) конзерваторско-рестаураторске радове на непокретним културним добрима (НКД)-споменицима 

културе и то на најмање 2 посла из категоријa:  споменик културе и/или споменик културе од великог 

значаја у укупном износу од минимум  3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Како је објекат  зграде Локалне пореске администрације у категорији добро под претходном заштитом, 

да ли ће наручилац уважити  референц  листу достављену за објекте у категорији Културно добро  под 

претходном заштитом? 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОР: 

1. Наручилац остаје при додатним условима  наведеним  на страни 22. конкурсне 

документацији везаним за неопходан пословни капацитет тако да неће прихватити референц  

листу достављену за објекте у категорији Културно добро  под претходном заштитом. 

 Ово појашњење  складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

http://www.pozarevac.rs/

