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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног 
надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 12.2.2020. године, у 11:40 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као 
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга 
стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код наручиоца заведен под бројем 
IV-404-5-6/2020 дана 12.2.2020. године), који гласи:  
 
Питање:  

1. У додатним условима под тачком 2.тражите следеће: 
Да располаже неопходним пословним капацитетом: 2. Да је понуђач у периоду од 5 
(пет) година које предходе месецу у коме је објављен Позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извршио најмање 5 (пет) услуга стручног надзора над 
радовима на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката високоградње јавне 
намене, од којих један објекат треба да буде образовне намене – основна школа, 
минималне вредности радова од 200.000.000,00 динара без  ПДВ-а, у склопу ког треба 
да буде обухваћена и фискултурна сала.  
Да ли прихватате референцу за вршење стручног надзора над основном школом 
вредности преко 200000000 у чијем склопу је и фискултурна сала а да је та услуга у 
току, тј.да је уговор склопљен и радови су у току? 

 
Одговор: 

1. Комисија за јавну набавку ће прихватити и референцу која се односи на вршење 
стручног надзора над радовима на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката 
високоградње јавне намене, између осталог и над објектом образовне намене – 
основном школом, у чијем склопу је и фискултурна сала, укупне вредности радова од 
најмање 200.000.000,00 динара без ПДВ-а, и уколико је предметна услуга у току. У 
том смислу биће биће извршена измена конкурсне документације.    
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