
страна 1 од 1 

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Темерински пут бб 

 

Деловодни број:  014.2- 3875/2-1 

Датум: 18.03.2020. године 

 
На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2- 3875/1 од 

09.04.2019. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНКП 1/2019 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  
 

Дана 16.03.2020. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано лице 

тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – 

Резервни делови у квалификационом поступку- прва фаза јавне набавке број ЈНКП 1/2019. 
 

Питање: 

 

Поштовани, 

 

Да ли можемо да добијемо информацију када би могла да буде доквалификација за резервне делове за 

путнички и теретни програм? 

  

Одговор: 

 

На основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци 

признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену 

поднео пријаву за признавање квалификације. 

Сходно томе, рок за подношење пријава на основу којих ће Наручилац вршити друго ажурирање листе 

кандидата је шест месеци од дана првог ажурирања листе кандидата, односно 04.06.2020. године до 10 

часова, без обзира на начин доставе; 

Отварање нових пријава обавиће се 04.06.2020. године у 11 часова у просторијама ЈКП „Градско 

зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Темерински пут бб. Отварање пријава је јавно. 

Доказ из члана 77. став 1. тачке 2) до 4) ЗЈН не може бити старији од два месеца пре ажурирања листе. 

Подносиоци пријаве подносе све потврде везујући се за датум ажурирања листе кандидата 

04.06.2020. године. 

На основу члана 34. став 6. ЗЈН, позив за подношење пријава који садржи услове за признавање 

квалификација и конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата. 

Интернет страна Наручиоца је www.zelenilo.com. 

На основу члана 63. став 3. ЗЈН Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.zelenilo.com. 

 
                                                                                           Комисија за јавну набавку       

                                                       

 


