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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА  

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда главног 

пројекта на санацији и адаптацији подова у канцеларијама, идејног и 

главног пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова и главног 

пројекта ВИК-а и опреме перионице са техничком контролом пројекта 

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија)  

од 1  до 5 , и то за: ПАРТИЈУ 1 ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА НА САНАЦИЈИ 

И АДАПТАЦИЈИ ПОДОВА СА РАЗВОДОМ ИНСТАЛАЦИЈА У РАЧУНАРСКИМ 

КАНЦЕЛАРИЈАМА 

 

Предмет: појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – израда главног 

пројекта на санацији и адаптацији подова у канцеларијама, идејног и главног 

пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова и главног пројекта вик-а и 

опреме перионице са техничком контролом пројекта обликоване у више 

истоврсних посебних целина (партија)  

од 1  до 5,  за партију 1. израда главног пројекта на санацији и адаптацији подова 

са разводом инсталација у рачунарским канцеларијама 

 

Путем е - maila 07.09.2015. године примили смо примили смо допис, којим 

заинтересовано лице тражи појашњењe у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – израда главног пројекта на санацији и адаптацији подова у 

канцеларијама, идејног и главног пројекта на санацији и адаптацији мокрих 

чворова и главног пројекта вик-а и опреме перионице са техничком контролом 

пројекта обликоване у више истоврсних посебних целина (партија)  

од 1  до 5,  за партију 1. израда главног пројекта на санацији и адаптацији подова 

са разводом инсталација у рачунарским канцеларијама,  и то: 

 

Питање: 
 

Поштована, 

У вези попуњавања образаца за учешће на ЈН 36/2015 на страни 37 и 38 у 

Партији 1, постоји рубрика "Подаци о обавези за извршење уговора" 

Молим Вас да нам одговорите шта тачно треба да садржи наведено поље. 

 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) достављамо појашњење, на постављено питање: 

 

 

Одговори: 

„ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА“ 

који се у  конкурсној документације за предметну јавну набавку, за Партију 1 



  

налази на страни 37 до 39 попуњава понуђач који доставља заједничку понуду 

групе понуђача.  У образац се уносе подаци о сваком понуђачу из групе понуђача. 

Конкретно у поље „Подаци о обавези за извршење уговора" се уноси податак из 

Споразума о заједничком извршењу јавне набавке који се односи на обавезе 

сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

 

 

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 

1. Весна Марић, члан 

2. Ана Поњичан, члан 

3. Љиљана Бањац, члан 

   
 


