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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова - 

Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска 

управа за имовину и имовинско – правне послове 

шифра: ОП-4/2019 
 

 

Наручилац је дана 01.07.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за 

јавну набавку  радова– Радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима 

управља Градска управа за имовину и имовинско – правне послове (шифра: ОП-4/2019) 

 

Питање 1: „ У делу конкурсне документације за услов кадровског капацитета на 

страни 44/149  где се тражи: „једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и 

здравље на раду о положеном стручном испиту о практичкој оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду“ у доказима се захтева да се достави 

„копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране 

надлежног министарства рада Републике Србије“ 

Молимо Наручиоца да усклади захтеве конкурсне документације, јер је доказ за 

овај услов копија уверења од стране Управе за безбедност и здравље на раду.“ 

Питање 2: „Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације на 

странама 97/107 и 98/107 у делу Модел уговора, јер текст није видљив у свим деловима 

Модела уговора“  

Питање 3: „Молимо Наручиоца да објави број жиро рачуна и назив банке преко 

које ће се вршити плаћање. Овај податак нам је потребан за издавање гаранција и писама 

о намерама који су обавези да се доставе уз понуду“ 

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 02.07.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1. „Као доказ прихватиће се копија уверења од стране Управе за 

безбедност и здравље на раду. У вези са овим, ће се сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације“ 

Одговор 2. „Биће сачињен и објављен пречишћен текст конкурсне 

документације.“  



Одговор 3. „ Наручилац изјављује да као директни буџетски корисник, нема 

рачун код пословне банке већ  послује преко Управе за трезор. Плаћање према одабраном 

извођачу радова ће се вршити преко рачуна: Град Нови Сад – рачун за извршење буџета.“ 

 

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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