
 

 

 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Комисија за јавну набавку бр. 5/16 

23.06.2016. године 

Б е о г р а д  

 

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

Предмет:  Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр 5/16 - услуге посредовања при 

резервацији смештаја (хотелског/приватног), групног превоза и осталих пратећих услуга 

организације Годишњег саветовања судија Републике Србије у циљу професионалног 

оспособљавања у Врњачкој Бањи од 09. до12. октобра 2016. године 

 

Питање бр.1 

                                                                                          

Поштована комисијо, 

 

Везано за Конкурсну документацију за заједнички поступак јавне набавке бр 5/2016 

објављене 10.06.2016. са предметом Услуге посредовања при резервацији смештаја 

(хотелског/приватног), групног превоза и осталих пратећих услуга организације Годишњег 

саветовања судија Републике Србије у циљу професионалног оспособљавања, које ће се 

одржати у Врњачкој Бањи од 09. до 12.10.2016. на страни 30, дат је Образац потврде – 

стручна референца, који треба да буде попуњен, печатиран и потписан од стра наруциоца 

посла. 

Питање је:  

Да ли може да се приложи потписан и оверен Образац потврде – стручна референца из 

конкусне документације ЈН 4/2016, Предмет набавке Агенцијске услуге посредовања у 

вези са организовањем Годишњег саветовања судија Републике Србије у Врњачкој 

бањи, од 09. до 12. октобра 2016. који је обустављен 31.05.2016. (образац бр.8), који има 

потпуно исти садржај као и образац на страни 30, ЈН 5/2016, с обзиром да се ради о 

предметно истој јавној набавци? 

 

Појашњење бр.1 

 

Комисија за јавну набавку бр 5/16 ће уважити потпиасан и оверен Образац потврде –

стручна референца из конкурсне документације бр. 4/16 (Образац бр. 8), обзиром да се ради 

о предметно исто јавној набавци  истог Наручиоца уз изјаву Понуђача да се иста прилаже  

у поступкуЈн бр. 5/16 услуге посредовања при резервацији смештаја (хотелског/приватног), 

групног превоза и осталих пратећих услуга организације Годишњег саветовања судија 

Републике Србије у циљу професионалног оспособљавања у Врњачкој Бањи од 09. до 12. 

октобра 2016. године. 

 

 
                       

                                                                                                      Комисија за јавну набавку 


