
страна 1 од 2 

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Темерински пут бб 

 

Деловодни број:  014.2-  11512/2-3 

Датум: 28.02.2020. 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- 11512/1 од 

11.12.2019. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНОП 32/2019 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 
ПАРТИЈА 1: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ ТРАКТОРЕ И ПРИПАДАЈУЋУ ОПРЕМУ 

ПАРТИЈА 2: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ МАРКЕ „ETESIA“ 
 

Дана 25.02.2020. 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 за пољопривредну механизацију, Партије 1: Резервни делови за комуналне тракторе и 

припадајућу опрему и Партије 2: Резервни делови за самоходне косачице марке „ETESIA“ у отвореном 

поступку јавне набавке број ЈНОП 32/2019. 

 

Питање 1: 

 

Поштовани, 

  

Да ли могу да се понуде заменске гуме за Etesu или морају да буду оригиналне : 

  
JETS039 14. Спољна гума 17x8,00-8 ком 1 34555 

JETS040 15. Спољна гума 4,00-7 ком 1 34558 

  
Питање 2: 

 

Друго питање, 

  

Да ли можете да проверите каталошке бројеве за партију 1,  

 

Предње прикључне косачицe за трактор TOMO VINKOVIĆ радни захват 120 цм и ?рактор 

HITTNER ECOTRAC 21 радни захват 130 цм 

од ставке 133. до ставке 148. произвођач нас је обавестио да то нису каталошки бројеви од Hittner 

косачице 

Одговор 1: 

 

Не, потребно је понудити гуме у складу са датим каталошким бројевима. Наручилац је у делу 2) Врста, 

техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке, евентуалне додатне услуге и сл., 

Конкурсне документације број 014.2- 11512/2 и Конкурсне документације након прве измене број 014.2- 

11512/2-2 за Партију 2 одредио техничке карактеристике предмета набавке и навео да врши набавку 

искључиво нових и оригиналних резервних делова. 
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Одговор 2: 

 

Наручилац је у делу 2) Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке, 

евентуалне додатне услуге и сл., Конкурсне документације број 014.2- 11512/2 за Партију 1 одредио 

техничке карактеристике предмета набавке. Након провере каталошких бројева који су наведени у 

питању заинтересованог лица Наручилац је констатовао да каталошки бројеви дати за позиције од 133. 

до позиције 148. Конкурсне документације број 014.2- 11512/2 и Конкурсне документације након прве 

измене број 014.2- 11512/2-2 за Партију 1 нису каталошки бројеви резервних делова за предњу 

прикључну косачицу радног захвата 130 цм произвођача „HITTNER“, већ су каталошки бројеви  за 

резервне делове за предњу прикључну косачицу радног захвата 120 цм произвођача „TOMO 

VINKOVIĆ“, односно „PRIMA“ , те да је дошло до промене каталошких бројева произвођача.  

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац ће извршити измену предметне Конкурсне документације и кориговати каталошке 

бројеве за позиције од 133. до позиције 148. Конкурсне документације број 014.2- 11512/2 и Конкурсне 

документације након прве измене број 014.2- 11512/2-2 за Партију 1. 

 
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 набавки и интернет страници Наручиоца 

www.zelenilo.com 

 

 

 

 
                                                                                           Комисија за јавну набавку 

         

       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 


