
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за буџет и финансије 

Служба за јавне набавке 

Број: 404-86/2017-II-5 

Дана: 02. 10. 2017. године  

Сремски  Карловци 
 

 

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  
 

Одговор заинтересованим лицима  

на питање у вези са јавном набавком 

Извођење инжењерско- геолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско 

геолошким-геотехничким условима за израду плана детаљне регулације (ПДР) 

потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима  

Редни број ЈН МВ V-1-2-19 

 

 

Дана, 29. 09. 2017. године запримљен је захтев за додатним информацијама/појашњењима 

Конкурсне документације за јавну набавку- Извођење инжењерско- геолошких 

истраживања и израда Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за 

израду плана детаљне регулације (ПДР) потеса Ровине са окружењем у Сремским 

Карловцима бр. ЈН МВ V-1-2-19, који гласи:   

 

Захтев број 1:  

                  

Питање 1:  

 

На страни 6 тачка 1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке 

мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл.76 Закона, б) пословни капацитет захтева се:  

- Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има 

минимум три референце на пословима израде инжењерскогеолошке 

документације за потребе израде Планова детаљне регулације (ПДР). 

-    Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има   

     минимум једну референцу за геотехничка истраживања за клизишта. 

- Да понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива има 

минимум једну референцу на пословима пијезометарских и инклинометарских 

опажања клизишта. 

 

На обрасцима број 7, 7.1, 7.2 Потврда о квалитетно обављеном послу наведени 

период за захтевани референцу је 2014,2015,2016 година. 



 

Одговор 1:  

 

Поштовани, у складу са Вашом сугестијом извршиће се измене и допуне 

Конкурсне документације и исте ће бити објављене на Порталу јавних набавки, као и на 

сајту Наручиоца. Такође, Наручилаћ ће померити рок за подношење понуда са 06. 10.2017. 

године  до 11:30h на 10.10.2017. године до 11:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА  

                                                                                                          ЈН МВ V-1-2-19 

 
 

 


