
 

Предмет: додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку радова – замена дотрајалих дрвених прозора и израда 

стаклене фасаде од алуминијумског профила, обликоване по партијама од 1 до 2, 

Партија 1 - Замена дотрајалих дрвених прозора и врата са новим, ЈН ОП 24/2015. 

 

Дана 26.06.2015. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну радова – замена 

дотрајалих дрвених прозора и израда стаклене фасаде од алуминијумског профила, 

обликоване по партијама од 1 до 2, Партија 1 - Замена дотрајалих дрвених прозора и 

врата са новим – ЈН ОП 24/2015, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

Као доказ о томе да је понуђач вршио радове на објектима коју су у режиму 

заштите споменика културе, Инвеститор захтева документ: Потврду месно надлежног 

завода за заштиту споменика културе да је понуђач изводио радове на објектима који 

се налазе у режиму заштите. 

 

Како у нашем случају ми никада нисмо били носилац посла реконструкције 

објеката под заштитом споменика културе, већ само подизвођач који је вршио 

проиводњу, испоруку и монтажу дрвених прозора и врата на тим објектима, да ли је 

могуће доставити писану потврде главних извођача радова на овим објектима, која 

потврђује на којим објектима је рађена реконструкција и да смо ми извршили 

производњу и уградњу дрвених прозора на тим истим објектима? 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку припремила је појашњење 

везано за припремање понуде:  

 

Не, с обзиром да се тражи да потврда месно надлежног завода гласи на 

понуђача и да је издата од месно надлежног завода за заштиту споменика културе. 

Напомињемо, да овај додатни услов можете испунити кроз заједничку понуду. 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12 и 14/15) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом 

лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. 
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