
Poštovani, 
 
U vezi JN 1-22/2014 “Izrada projektno-tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju Doma Kulture u Novom 
Kneževcu” postavila bih jedno pitanje: 
 
Na str. 23, KD, pod tačkom B-da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom piše: “{...ili potvrde ranijih 
korisnika (overene I potpisane od strane odgovornog lica }“  
Šta se podrazumeva pod time, šta treba priložiti kao potvrdu ? 
 
Unapred zahvalna, 
 
Bojana 
Siping doo 
011/ 219 14 50 

 
 
 
Одговор на питање бр.IV-404-135/4, од дана 18.09.2014. године 
 
У оквиру конкурсне документације за предметну јавну набавку, постоје посебни обрасци 
које је потребно попунити, оверити и потписати од стране одговорних лица, а на бази којих 
се доказује пословни капацитет понуђача. 
 
Наиме, Образац референци понуђача (стр.46) попуњава, оверава и потписује одговорно 
лице понуђача а у поменутом обрасцу је потребно навести бар по један пројекат који је 
понуђач израдио а односи се на пројектно-техничку документацију за реконструкцију 
објеката исте или сличне намене као у предметној јавној набавци у претходне три године 
(2011., 2012. и 2013. године), с тим да годишњи износ пружених услуга збирно износи 
минимално 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (нпр. за сваку годину можете навести један или 
више пројеката који збирно износе минимум милион динара без ПДВ-а). 
 
Образац потврде референци крајњег корисника (стр.47) попуњава, оверава и потписује 
одговорно лице наручиоца/инвеститора којем је понуђач у претходном периоду пружио 
услугу израде пројектно-техничке документације за реконструкцију објеката исте или сличне 
намене као у предметној јавној набавци у претходне три године. Односно, овом потврдом 
наручилац/инвеститор потврђује да је референца коју сте као понуђач претходно навели у 
Обрасцу референци понуђача тачна. Образац потврде референци крајњег корисника 
копирати у потребном броју примерака и доставити свим наручиоцима/инвеститорима 
наведеним у Обрасцу референци понуђача. 
 
Као алтернативу поменутој потврди, а у циљу бржег и једноставнијег прикупљања 
потребних доказа за испињеност додатног услова (пословни капацитет), оставили смо 
могућност достављања копије уговора између понуђача и наручиоца/инвеститора путем 
којих можете доказати тачност података наведених у  Обрасцу референци понуђача. 
Односно, на овај начин такође је могуће доказати да је понуђач одређеном 
наручиоцу/инвеститору у претходне три године (2011., 2012. и 2013. године) пружио услугу 
израде пројектно-техничке документације за реконструкцију објеката исте или сличне 
намене као у предметној јавној набавци.  
 
  
 


