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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1 

У вези конкурсне документације за јавну набавку радова- санација Споменика 

палим борцима и жртвама фашистичког терора у Дивошу 

ЈН 1.3.4/2017 

 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

Редни број ЈН ОП 1.3.4/2017 

 

Предмет: Појашњење у вези јавне набавке у отвореном поступку- санација  

                 Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у Дивошу 

 

 Дана 11.04.2017. године примили смо е-маилом допис којим 

заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку радова- санација Споменика палим борцима и жртвама 

фашистичког терора у Дивошу (ЈНОП 1.3.4/2017) у оквиру којег су постављена 

питања: 

 

Питање 1: 

''У складу са упутсвима из конкурсне документације за јавну  набавку радова – 

Санација Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у Дивошу, 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.4/2017, а с обзиром да смо заинтересовани за учешће на 

истој, молимо Вас да нам доставите појашњење у вези са припремањем понуде. 

Наиме, молимо Вас да појасните на који начин се попуњава и оверава образац 

"ПОТВРДА да је Добављач/Наручиоцу извео радове према мерама техничке 

заштите које је донео својим решењем надлежни завод за заштиту споменика 

културе:" на страни 68 напред поменуте конкурсне документације. Оно што је 

потребно појаснити јесте ко потписује ту потврду, односно да ли издавалац 

потврде потписује на оба места која су остављена у дну предметне потврде и 

оверава својим печатом или је предвиђено да се другачије потписује?'' 

 

Одговор:  

 

На Питање број 1: Образац Потврде попуњава се од стране Наручиоца и од 

стране Завод за заштиту споменика културе у чијој се надлежности налази 

споменик, који је утврдио и мере техничке заштите за предметни споменик. 

Потврду потписују и печатом оверавају и представник Наручиоца и 

представник Завода. У случају да је Завод за заштиту споменика културе у исто 

време и Наручилац, попуњава и потписује и на месту Наручиоца и Завода. 

 

Ова информација сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује 

се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


