
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 3-2/18-2 

Датум: 3.09.2014. 

Jaвна набавка број: СН-16/2014 

 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

у отвореном поступку – стручни надзор над извођењем 

радова на рестаурацији уличних фасада и фасадној 

столарији на уличним фасадама зграде Народног 

музеја у Београду 

 

Дана 3.09.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs упућено је питање у 

вези са јавном набавком у отвореном поступку услуге – стручни надзор над извођењем 

радова на рестаурацији уличних фасада и фасадној столарији на уличним фасадама 

зграде Народног музеја у Београду, јавна набавка бр. СН-16/2014 следеће садржине: 

 
ПИТАЊЕ 1: 
Да ли је обилазак објекта заказан за сутра 4.09.2014. у 10,00 часова? 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Да ли се као референце долазе у обзир услуге надзора искључиво објеката под заштитом 
и да ли се период од последњих 5 година рачуна од 2009 или 2010? 
 
 
На постављена питања, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следеће одговоре: 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 
Поглављем III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА И РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 3 – Информација о обиласку локације и увид 

у документацију, страна 6 Конкурсне документације (дел.бр. 3-2/18 од 28.08.2014) у 

отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на рестаурацији  уличних 

фасада и фасадној столарији на уличним фасадама зграде Народног музеја у Београду, 

предвиђено је следеће 

- обилазак објекта је обавезан услов за подношење понуда, имајући у виду статус 

објекта и комплексност радова који су предмет набавке 

- Наручилац ће седмог (7) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки и сајту Народног музеја, организовати обилазак објекта Музеја свим 

понуђачима са почетком у 10,00 часова. Заинтересовани понуђачи су у обавези 

да доставе писмено овлашћење за обилазак објекта (на меморандуму понуђача, 

заведено, потписано и печатирано) 

- Наручилац ће 8 (осмог) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки и сајту Народног музеја, организовати увид у расположиву техничку 
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документацију наведену на страни 7 конкурсне документације понуђачима 

који су евидентирани током обавезног обиласка објекта. Заинтересовани 

понуђачи су у обавези да доставе писмено овлашћење за обилазак објекта (на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатирано)  

- увид у расположиву техничку документацију биће организован према 

распореду који ће бити сачињен након обавезног обиласка објекта, са 

расположивим временом од 30 минута за сваког заинтересованог понуђача, 

почев од 10,00 часова. 
 

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки и сајту Народног музеја дана 

28.08.2014. Сходно конкурсној документацији, седмог (7) дана од дана објављивања позива 

на Порталу јавних набавки и сајту Народног музеја,  дана 4.09.2014. са почетком у 10,00 

часова организује се обилазак објекта. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 
Сходно Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

- тачка 2 – Упутство како се доказује испуњеност услова, страна 12 – Испуњеност 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа,сада гласи: 

Референтна листа извршених услуга за објекте под заштитом – Доказ 1: Списак 
извршених услуга за објекте под заштитом (Таб. Т-7   у прилогу) са приложеним 
фотокопијама закључених уговора и окончаних ситуација  (не старије од пет 
година односно за период 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 
Фотокопије закључених уговора и окончаних ситуација које говоре о извршењу 
радова морају бити потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да 
Наручилац то захтева Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од 
приложених уговора и окончаних ситуација који говоре о извршењу уговора; 
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца са потврдом о статусу објекта на којим су 
вршени радови (Таб. Т-7а у прилогу) 
 

 
 
 

председник Комисије 

 
Зоран Јовановић, дипл.инг.арх. 

 


