
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4096 F: +381 21 487 4087 
office.uprava@vojvodina.gov.rs  
www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 БРОЈ: 404-39/2017  ДАТУМ:. 10. фебруара 2017. године 

 

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 2 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка и замена светлећих тела у 

клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, 

ЈН МВ 5/2017. 

 

Дана 10.02.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - набавка 

и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП 

Војводине и Покрајинске владе, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

Питање бр. 1.  

На обрасцу 6.9. Стручне референце - образац потврде тражи се да се упишу 

подаци о понуђачу, да ли је у питању грешка, да ли треба уписати податке о 

референтом наручиоцу или о понуђачу који подноси понуду? 

 

Питање бр. 2.  

Зашто се у потврди за референце тражи само испорука добара кад је јавна 

набавка набавка и замена? 

 

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

Одговор бр. 1. 

Није у питању грешка, на обрасцу 6.9. Стручне референце - образац потврде 

треба уписати основне податке о понуђачу (подате из АПР), и назив и седиште 

испоручиоца/добављача, као што је то и наведено на обрасцу. 

 

Одговор бр. 2. 

Наручилац je припремио Измену конкурсне документације бр. 2. у којој је 

ускладио образац 6.9. Стручне референце - образац потврде са траженим додатним 

условом, (т.ј. уписао је и уградњу добара), и исту објавио на Порталу јавних набавки и 

интернет страници дана 10.02.2017. године. 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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