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Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 29.01.2016. за јавну набавку мале вредности услуга – 

Услугe антикорозионе заштите, број 72/15. 

  

Дана 29.01.2016. у 14,39 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање- појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услугe антикорозионе 

заштите, број 72/15. Наручилац је истог дана 29.01.2016. године у 14,48 часова 

електронским путем потврдио пријем питања-појашњења. 

 

Питање-појашњење гласи: 

 

 „Поштовани, 

 

У тендерској документацији, један од тражених услова је и: 

 

лист непокретности, уговор о закупу или други уговор којим се доказује право коришћења 

хале до истека уговорне обавезе. Уколико понуђач доставља уговор о закупу, неопходно је 

да достави и лист непокретности закуподавца. 
 

По закону о јавним набавкама,податак који је јавно доступан није потребно достављати ,а 

на сајту http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx ,су подаци о 

непокретностима који су јавно доступни. 

 

Молимо вас да нам одговорите да ли и даље остајете при свом захтеву за достављање листа 

непокретности или ћете признати изјаву о доступности на горе наведеном сајту“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-појашњење: 

 

Поштовани, 

 

Подаци који се налазе на сајту http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx су , 

како и стоји на истом , информативног карактера . Сервис омогућава претраживање 

појединих података о непокретностима. Исти није ажуран са даном прегледа и не садржи 

све податке из листа непокретности  .  Подаци добијени овим сервисом не могу се 

користити као службена исправа. Службена исправа је само лист непокретности издат, 

потписан и оверен у надлежној служби за катастар непокретности. Сходно изнетом 

Наручилац остаје при захтеваном услову из Конкурсне документације 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                              Комисија за јавне набавке 
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