
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-1/2018  

Број: XXV-404-4/18-3 

Дана: 12. марта 2018. године  

Шифра: ОП-1/2018  

Нови Сад  

 

 

Додатне информације/појашњења број 3 

у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, шифра: ОП-1/2018 

 

 

Наручилац је дана 07.03.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:  

 

Питање: „у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј 

жртава рације бр.2, шифра: ОП-1/2018, поставила бих вам питање за позицију 7.6 у 

Осталим радовима. Ради се о сигурносним ролетнама са аутоматским управљањем, 

поред наведене квадратуре потребан нам је број врата (односно колико поља ће бити на 

порталима). Од тога зависи да ли ће управљање бити ручно или уз помоћ мотора.“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 12.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: Улични портал се састоји од 5 елемената: четири велика портала и 

улазног портала са вратима, по два портала лево и два портала десно од улазног 

портала. Улазни портал има  врата и два фиксна дела, а сваки од четири велика портала 

подељен је на по три дела који су клизни и клизе један преко другог. За сигурносне 

ролетне тражено је аутоматско управљање, што подразумева мотор или више мотора, 

колико је потребно за наведени опис портала. Ролетна мора бити челична, поцинкована 

и пластифицирана у боји по избору инвеститора. Електро мотор централни на осовини 

по средини врата смештен у кутији тако да се не види. Застор-испуна од перфорираних 

профила-кружна профилација; на водилицама и завршном профилу треба предвидети 

адекватне гуме. 

 

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.  
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