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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку услуга - израда пројектно 

техничке документације на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката 

у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6 

 ЈНОП 21/2017 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – услуга - израда пројектно техничке документације на санацији, 

адаптацији и реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по 

партијама од 1 до 6 (ЈНОП 21/2017) 

  

Наручилац је путем e-maila примио смо допис којим се тражe додатне 

информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – 

услуга - израда пројектно техничке документације на санацији, адаптацији и 

реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6 у 

оквиру којег је постављено следеће питање: 

Питање бр.1:  

„Да ли је могуће, у циљу бољег сагледавања обима посла, у вези са ЈН ОП 21/2017 

за услуге израде пројектно-техничке документације на санацији, адаптацији и 

реконструкцији објеката у надлежности управе, партије 1-6, организовати обилазак 

предметне локације“. 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац указује да јесте могуће, као и да је у самој конкурсној документацији у 

делу 2)“ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.у оквиру тачке 2)2) и 

наведено следеће: 

„Понуђач може и препоручује се да изврши „увид на лицу места“ у предмет набавке у 

циљу припремања понуде. Заказивање за „увид на лицу места“ се врши путем мејла  

ana.ponjican@vojvodina.gov.rs и maja.gajinov@vojvodina.gov.rs , сваког радног дана 

(понедељак-петак, радно време од 8 до 16 часова.“ 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Комисија за јавну набавку 

Име и презиме 

Наташа Нађ, заменик члана 

Гордана Гошић, члан 

Ана Поњичан, члан 
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