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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: 07. новембар 2018. године  

Шифра: ОП-21/2018  

Нови Сад     

 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова – изградња објекта Месне заједнице „Сајлово“ са 

пратећим садржајима шифра: ОП-21/2018 

 

 

Наручилац је дана 05.11.2018. 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, 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези ЈН ОП-

21/2018 - чији је предмет радови изградња објекта Месне заједнице„Сајлово“ са пратећим 

садржајима, а које се односе на следеће: 

 

Питање бр.1 

 

У додатним условима за пословни капацитет захтевате да је понуђач у претходних пет година 

пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове 

на изградњи пословног, стамбеног или стамбено-пословног објекта бруто површине која није 

мања од 500 m²: 

 

Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли  понуђач испуњава услов 

ако је изводио радове на непокретности које се односи на реконструкцију постојећег објекта 

и промени намене истог из пословног у стамбени простор.?“ 

 

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 

07.11.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: Као и у сваком поступку јавне набавке, Наручилац је приликом прописивања 

додатних услова водио рачуна да не ограничи конкуренцију и да пропише додатне услове који 

нису дискриминаторски а који су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Комисија сматра да радови на изградњи пословног, стамбеног или стамбено-пословног 

објекта бруто површине која није мања од 500 m², нису исто што и радови на рекострукцији 

постојећег објекта. 

Како би понуђач испунио захтевани додатни услов за пословни капацитет, неопходно 

је да је у претходних пет година пре дана објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки извео радове на изградњи пословног, стамбеног или стамбено-

пословног објекта бруто површине која није мања од 500 m². 
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Комисија остаје при првобитно утврђеном услову по питању пословног капацитета. 

 

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 

 


