
 
Предмет: додатна питања или појашњење бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку 
која ће се спровести у  отвореном  поступку јавне набавке    услуга –  Израда Студије развоја  
микролокација марина на територији  на територији АП Војводине ,  ред бр. ЈН ОП 1.2.2./2018 

 
Дана 02.06.2018. године примили смо e-mai Захтев којим заинтересовано лице тражи 

додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – Израда Студије 
развоја  микролокација марина на територији  на територији АП Војводине,  ред. бр. ЈН МВ 
1.2.8./2018 
 
 
             Питање гласи: 
 

1.Као додатни услов, у одељку пословног капацитета, наведен је доказ: „Референце се 
доказују попуњавањем образца Референтна листа и оригиналним потврдама реф. 
Наручиоца/купца датим на образцу Потврде из Конкурсне документације“ 
„Подаци  садржани у образцу РЛ и потврдама морају се слагати тј. сваки навод иу образцу 
Референтна лита мора бити доказан оригиналном потврдом датом на образцу из Конкурсне 
документације“. 
Да ли прихватате као валидну потврду, уколико понуђач поседује потврду на свом образцу са 
свим елементима који су дати у образцу конкурсне документације, само без последњег пасуса у 
ком се наводи „Потврда се издаје на захтев извршиоца услуге/добављача 
________________________, а ради учешћа у поступку доделе уговора јавној набавци услуга-
Студије развоја микролокација марина на територији АП Војводине у поступку ЈН ОП 1.2.2./2018, 
за потребе наручиоца Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 1, и у друге сврхе се не може користити“? 

 
    На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације: 

 
Као доказ о испуњености додатног услова који се односи на пословни капацитет понуђача 

у отвореном поступку јавне набавке услуга –  Израда Студије развоја  микролокација марина на 
територији  на територији АП Војводине ,  ред бр. ЈН ОП 1.2.2./2018, за који је Позив за учешће у 
поступку јавне набавке објављен на Порталу јавних набавку и интернет страници понуђача дана 
15.06.2018. године, Наручилац је предвидео да се Референце доказују испуњавањем образца 
Референтна листа и оригиналним потврдама реф. Наручиоца/купца датим на образцу Потврде из 
Конкурсне документације и сваки навод у образцу Референтна листа мора бити доказан 
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оригиналном потврдом на образцу који је саставни део Конкурсне документације, тако да 
Наручилац неће као валидну прихватити потврду која није дата на образцу потврде, која је 
саставни део Конкурсне документације. 
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/12, 
14/15 и 68/15),) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и 
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
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