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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број:24/9 
Датум:27.10.2017. године 
 

 
Појашњење Конкурсне документације бр.24/6 од 20.10.2017,  ЈН МВ  21/2017 

               
Поводом, електронским путем упућеног захтева за додатним информацијама или 

појашњењем Конкурсне документације за ЈН МВ 24/2017 бр.24/6 од 20.10.2017. године,  код 

Наручиоца заведеног под  бр.24/8 од 27.10.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо 

следеће појашњење:       

 
Питање: 
 
Na strani 9/42 i 10/42 konkursne dokumentacije za javnu nabavku Izrada projektno-tehnicke 

dokumentacije za objekte doma u Futogu i na Novom Naselju broj JN MV 24/2017, u okviru 

zahtevanog poslovnog kapaciteta kao dokaz istog pod a i dj zahtevate "popunjen i pecatom overen 

Obrazac potvrde- referentne liste (obrazac potpisuje i overava prethodni narucilac)". Molimo Vas da 

nam pojasnite da li ćete prihvatiti reference overene od strane investitora za koga su projekti urađeni, 

obzirom da je narucilac posla i potpisnik ugovora Ministarstvo, ali projekti su rađeni za Ustanove za 

smeštaj korisnika, koje su navedene kao investitor i koje su potpisale zapisnik o primopredaji 

projekata i kojima su projekti i isporučeni ? 

Појашњење: 

Да, Наручилац ће прихватити референце оверене од стране инвеститора за кога су пројекти урађени у 
складу с тим измењени су и обрасци потврда и продужен рок за подношење понуда. 
 
Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.24/6 од 
20.10.2017. ЈН МВ  24/2017.          
 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                             
                                        Комисија за ЈН МВ 24/2017 
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6.7. Образац ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

НАЗИВ 

НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА 

 

СЕДИШТЕ  

АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

 На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2), а у вези члана 76. Закона о јавним 
набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор издаје 
   

П О Т В Р Д У 
 

Да је понуђач____________________________________________________________ у 

____________________________  години израдио следеће пројекте:  

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ на објекту 

_______________________________________________________________________ укупне 

квадратуре _______________ м2, по основу закљученог уговора број 

__________________________ од _____________________ године .  

 

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради 

учешћа у јавној набавци услуге - Израда пројектно-техничке документације за објекте домова у 

Футогу и на Новом Насељу  ЈН бр. 24/2017  Геронтолошки центар «Нови Сад», и у друге 

сврхе се не може користити.  

 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 
 
 
           Место и датум                                                            Референтни наручилац/инвеститор 
                          
   ________________________                М.П.                           _______________________ 
                                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица) 
                                                                 
 

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце / кориснике наведене у обрасцу референтне 

листе. Потврде морају бити у оригиналу. 
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6.9. Образац ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

НАЗИВ  

НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОР  

 

СЕДИШТЕ  

АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

 На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2), а у вези члана 76. Закона о јавним 
набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) Наручилац/инвеститор издаје: 
   

П О Т В Р Д У 
 

Да је  инжињер  ___________________________________________________________ 

(навести име и презиме одговорног пројектанта) са лиценцом број __________ у 

__________________години израдио следеће пројекте:______________________________________  

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ на 

објекту _________________________________________________________________ укупне 

квадратуре __________ м2, по основу закљученог уговора број _________________ од 

_____________________ године.  

  

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради 

учешћа у јавној набавци услуге - Израда пројектно-техничке документације за објекте домова у 

Футогу и на Новом Насељу  ЈН бр. 24/2017  Геронтолошки центар «Нови Сад», и у друге 

сврхе се не може користити.  

 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 
 
 
           Место и датум                                                         Референтни наручилац/инвеститор  
                          
   ________________________                М.П.                           _______________________ 
                                                                                            (потпис и печат овлашћеног лица) 
                                                                 
 
 

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу референтне 
листе. Образац потписује и оверава претходни наручилац)       
 
 
 


