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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Комисија за јавну набавку ОП-9/2018  
Број: XXV-404-4/18-45 
Дана: 09. новембар 2018. године  
Шифра: ОП-21/2018  
Нови Сад     
 
 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 
у поступку јавне набавке радова – изградња објекта Месне заједнице „Сајлово“ са 

пратећим садржајима шифра: ОП-21/2018 
 
 

Наручилац је дана 08.11.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 
набавку радова - изградња објекта Месне заједнице „Сајлово“ са пратећим садржајима, 
шифра: ОП-21/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   
 

Питање : 
Поштовани, овим путем вам се обраћамо са Захетвом за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације у вези са јавном набавком радова – изградња објекта 
Месне заједнница „Сајлово“ са пратећим садржајима,наиме, молимо вас да објавите шеме 
столарије. 

 
Одговор :  
Поштовани, Тражене шеме столарије се налазе у оквиру пројекта број 33-2018 од јула 

2018.године, а начин пријаве за увид у пројекат је прописан поглављем „V  упутства 
понуђачима како да сачине понуду у тачки 12. начин преузимања техничке документације и 
планова“: 

 
„Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова за предметну јавну набавку и увид у 
пројекат број 33-2018 од јула 2018. године који је израдио „ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО НОВИ САД, али само уз претходну пријаву.  

Пожељно је да понуђачи прегледају локацију на којој ће се изводити радови и 
пројектно – техничку документацију.  

Заинтересовано лице може прегледати локацију на којој ће се изводити радови 
пројектно – техничку документацију, радним данима, у периоду од 10 до 14 часова, уз 
претходну пријаву што ће се евидентирати од стране Наручиоца.  

Пријава за преглед се доставља путем електронске поште, на следеће адресе: 
milana.nadaski@uprava.novisad.rs и predrag.prerаdov@uprava.novisad.rs  са назнаком „Пријава 
за преглед локације и пројекта за ОП-21/2018“  и мора садржати: назив, адресу седишта, број 
телефона, адресу електронске поште и податке о овлашћеном лицу заинтересованог лица 
(име и презиме, број личне карте и од кога је издата) и списак лица  која ће прегледати 
локацију и пројекат у име заинтересованог лица, најмање један дан пре планираног дана 
обиласка, а Наручилац одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе путем 
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електронске поште обавестити подносиоца захтева. Обилазак локације и преглед пројекта 
није могућ на дан истека рока за подношење понуде. 

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак локације и преглед пројекта 
неће бити омогућен обилазак локације и преглед пројекта. 

 Лица која су пријављена за обилазак локације треба да дођу у заказано време на 
адресу локације.“ 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца.  
 
 
Комисија за јавну набавку ОП-21/2018 
 


