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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-10612/2-1 

Датум: 28.12.2018. 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке 014.2-10612/1 од 

12.12.2018. године,  Комисија за јавну набавку је припремила: 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ          

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈНМВ 43/2018 

 

Дана 27.12.2018. године примљен је допис путем електронске поште заведен под бројем 014.2-11076 

којим заинтересовано лице тражи додатну информацију или појашњење у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку добара – Столарски материјал ЈНМВ 43/2018. 

Питање: 

Овим путем желимо да вам укажемо да је у у конкурсној документацији за ЈНМВ 43/2018 – 

Столарски материјал, у тачки 8.10.2. – пасус 4 наведено „Понуде преко процењене вредности биће 

одбијене, као неприхватљиве“, при чему нигде у наведеној документацији нема износ процењене 

вредности, чиме се понуђачи стављају у неповољн положај и немају могућност давања објективне 

понуде. Tакође, у тендерској документацији је наведено да исказане количине добара представљају 

оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана и да могу бити подлегнуте корекцији све до 

износа процењне вредности. Молимо Вас да наведете који је износ процењене вредности. 

 

Одговор: 

Процењена вредност јавне набавке ЈНМВ 43/2018 Столарски материјал је 1.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. Процењена вредност јевне набавке је заснована на испитивању и истраживању тржишта 

предмета јавне набавке. 

Закон о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ни једним чланом не 

прописује обавезу Наручиоца да објави процењену вредност јавне набавке у конкурсној 

документацији. План јавних набавки за 2018. годину садржи процењену вредност јавне набавке који 

је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници  Наручиоца www.zelenilo.com, стога је 

тај податак доступан свим понуђачима. 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набакви и интернет страници Наручиоца 

www.zelenilo.com.  

                          Комисија за јавну набавку 
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