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Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 23-1/4-2020 
Датум:.................... 13 марта 2020.године 
Нови Сад 

 

                                                                                                           Број: ....................................... 23-1/12-2020  
 

        Датум:.................... 07 април 2020.године 
 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 
у вези конкурсне документације за јавну набавку радова  Конзерваторско 

рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора 

епархије бачке у Новом Саду II Фаза    

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и 

западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду II Фаза 
 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2020 
 

БРОЈ  КД: 23-1/6-2020 од  25 марта 2020.године 

 
Предмет:  Појашњење за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на 
обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду II Фаза-
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2020, БРОЈ  КД: 23-1/6-2020 од  25 марта 
2020.године 
            Дана 06.04.2020. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовани понуђач 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова  
Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде 
Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду II Фаза, у оквиру којег је постављено;  
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- Комисија је сагледала Захтев заинтересованог понуђача и све  могућности за 

измену, које се могу дозволити и у којој мери.   
     

Одговор на Питање број 1:  
 
Први део одговора на  питања број 1; 

 
Комисија је сагласна да  се прихвате уз понуду  скенирана или фотокопија документа, 

стим да је  понуђач обавезан да  пре доношења одлуке о додели уговора, за понуђача који  
буде изабран да му се додели уговор достави  све  оригинале, што је  и законом предвиђено. 
Комисија  ће  у периоду  стручне оцене  упутити допис  најповољнијем понуђачу да достави 
оригинале на увид. 

 
Други део одговора на  питања број 1; 
 
 Комисија не може прихватити документацију из било које друге набавке, без обзира  
на врсту набавке  а посебно не може прихватити документацију која  је из периода  од пре  
непуих годину дана. По овом питању  закон је дефинисао  перид важења документације за 
набавке и комисија не може и несме прихватити  такву документацију.  

 

 
Одговор на Питање број 2, 3 и 4:  
 
Комисија је  прихватила захтев  заинтересованог понуђача  за Питање број 2, 3 и 4 и  

сходно  Закону  о  јавним набавкама извршиће  исправку  у законом предвиђеном року и исту 
поставити на Портал јавних набавки  и Сајт Завода.   
 
 
 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца. 
             
Комисија: 
1. Вељко Новаковић,председник, 
2. Слободанка Бабић, члан 
3. Мирослав  Матић,члан                                             
                                             

           
 


