
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, ЈН 11/19-M 

 

 
 

 

 

 



 

 

ОДГОВОР 

 

Поштовани, 

Хвала Вам што сте нам указали на грешке које смо направили приликом сачињавања конкурсне 

документације. На основу члана 20, став 1. Закона о јавним набавкама (" Сл. гласник РС" 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) шаљемо Вам додатне информације као одговор на Вашe захтевe 

за додатним појашњењима везано за ЈН 11/19-М, који сте нам проследили  02.12.2019.године 

 

1. На страни 11 IV УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Пословни капацитет 
- да располаже довољним пословним искуством за  предметну набавку –референце 

- Потврде референтних наручилаца или фотокопије уговора о обављеним 

пословима 

  мења се и сада гласи: 

 

 Пословни капацитет 
- да располаже довољним пословним искуством за  предметну набавку –референце 

- Потврде референтних наручилаца  

 

 

2.    На страни 35, XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 

МЕНИЧНО ПИСМО –  ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА 

Предајемо вам једну бланко соло меницу, за озбиљност понуде и овлашћујемо ЈП „Градска стамбена 

агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да предату меницу број 

_______________ може попунити на износ од ________________ динара на име озбиљности понуде  

за ЈН 11/19-M  од ______________ године, чији је предмет: јавна набавка радова – радови на 

уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број 

из Плана набавки 1.1.3. 

 

мења се и сада гласи: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО –  ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

Предајемо вам једну бланко соло меницу, за повраћај авансног плаћања и овлашћујемо ЈП 

„Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да 

предату меницу број _______________ може попунити на износ од ________________ 

динара на име повраћаја авансног плаћања за ЈН 11/19-M  од ______________ године, чији је 

предмет: јавна набавка радова – радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3. 
 

     ЈП „ГСА“ Панчево 

Комисија за јавну набавку                                                                           

 


