На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Град Нови Сад објављује
НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ НА ПОДРУЧЈУ УШЋА КАНАЛА
ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ У ДУНАВ
Шифра позива: HJП - 3/19

Град Нови Сад позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица (у даљем
тексту: Заинтересована лица) да упуте необавезујуће писане понуде (у даљем тексту:
Писма о заинтересованости) за уређење и изградњу на подручју ушћа канала Дунав-ТисаДунав у Дунав.
За сврху овог позива, под уређењем и изградњом се подразумева преуређење, адаптација
и/или изградња комерцијалне, спортске, културне, забавне, туристичке, конгресне,
изложбене, маркетиншке, угоститељске и/или пословне инфраструктуре на подручју ушћа
канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав. Уређење и изградњу је могуће извршити на простору
који је са источне и јужне стране оивичен каналом Дунав-Тиса-Дунав и реком Дунав, док је
одбрамбена линија на тзв. „шпицу“ реализована у виду кејског зида, а са северне стране
канала Дунав-Тиса-Дунав је изграђен земљани насип.
Илустрације ради, ниже су приказана идејна решења која су награђена на одговарајућем
архитектонском конкурсу за пешачко-инфраструктурни мост преко канала Дунав-ТисаДунав и пословно-угоститељски објекат, који се налазе на ушћу канала Дунав-Тиса-Дунав
у Дунав .
Приказана идејна решења су искључиво илустративне природе, те у том смислу нису
обавезујућа за Заинтересована лица. Другим речима, Заинтересована лица су слободна
да предложе алтернативна решења, која могу обухватити потпуно другачији концепт
уређења и изградње на подручју ушћа канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав.
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Након анализе примљених Писама о заинтересованости, надлежни органи Града Новог
Сада могу да покрену одговарајући поступак за уређење и изградњу на подручју ушћа
канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав. Анализу примљених Писама о заинтересованости
извршиће радна група коју је образовао Град Нови Сад. Циљ Града Новог Сада је да се
привлачењем инвестиција и отварањем нових радних места побољша квалитет живота
локалног становништва, у конкретном случају кроз уређење подручја ушћа канала ДунавТиса-Дунав у Дунав, приступних саобраћајница, бициклистичког и пешачког повезивања са
окружењем и зелених и других слободних површина на том подручју.

Писмо о заинтересованости мора да садржи следеће податке:
•
•
•
•

•

Опште информације о Заинтересованом лицу (пословно име, седиште, матични број
и ПИБ);
Финансијска понуда – предложени износ улагања у уређење и изградњу на подручју
ушћа канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав;
Оквирни пословни план;
Оквирно идејно решење за реализацију инвестиционог програма (који треба да
садржи оквирни износ планираних инвестиција, као и план, начин и динамику,
односно временски рок за реализацију инвестиционог програма) за уређење и
изградњу на подручју ушћа канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав;
Планирану структуру и начин финансирања (нпр. финансирање из сопствених
средстава, кредита и/или субвенција, итд.).

Писма о заинтересованости и сва пратећа документација мора бити потписана од стране
овлашћеног лица Заинтересованог лица и достављена најкасније до 8.11.2019. године до
12 часова, на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад.
Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом у два
примерка на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, уз
истовремено
слање
путем
електронске
поште
на
адресу
milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 8.11.2019. године, до 12 часова.
Писма о заинтересованости се достављају у затвореној коверти, уз обавезно навођење
назива и шифре овог позива, са назнаком „Писмо о заинтересованости за уређење и
изградњу на подручју ушћа канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав, шифра позива HJП - 3/19
(за Градску управу за грађевинско зeмљиште и инвестиције) – не отварати“. На
полеђини коверте потребно је видљиво назначити назив, адресу и број телефона
Заинтересованог лица.
Пре слања Писама о заинтересованости, свим Заинтересованим лицима ће бити омогућен
увид у одговарајућу документацију након потписивања изјаве о чувању поверљивих
података. Образац изјаве о чувању поверљивих података може се преузети на адреси
www.novisad.rs. Изјаву потписану од стране овлашћеног лица Заинтересовано лице
доставља непосредном предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг
слободе 1, Нови Сад, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу
milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 9.10.2019. године до 12 часова, у два
примерка.
Свим Заинтересованим лицима ће бити омогућен обилазак подручја ушћa канала ДунавТиса-Дунав у Дунав, на њихов захтев. Захтеви се могу упутити путем електронске поште на
адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, уз обавезно навођење назива и шифре овог
позива.
Овај позив је у свему необавезујући и објављује се само ради истраживања тржишта, те у
том смислу не обавезује Град Нови Сад да покрене било какав поступак за уређење и
изградњу на подручју ушћа канала Дунав-Тиса-Дунав у Дунав. Град Нови Сад задржава
право да не покрене поступак за уређење и изградњу на подручју ушћа канала Дунав-ТисаДунав у Дунав, као и да измени и допуни елементе овог необавезујућег јавног позива, и не
сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штету које би такве измене
проузроковале Заинтересованом лицу или трећим лицима.
Све додатне информације и питања у вези са овим позивом могу се добити обраћањем
путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, уз обавезно
навођење назива и шифре овог позива.

