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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-10765/2-1 

Датум: 22.02.2018. 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-

10765/1 од 28.12.2017. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 29/2017 – УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ 

СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ (СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ 

НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП „КАМЕНИЧКИ ПАРК“ 

 

 

Дана 22.02.2018. године примљен је допис, деловодни број 014.2-1466 путем електронске 

поште којим заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку радова – Уређење пешачких стаза са пратећим 

мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“, у 

отвореном поступку јавне набавке број 29/2017. 

 

Питање 1: 

У Конкурсној документацији је наведено да као додатни услов за учешће у предметној јавној 

набавци, понуђач, између осталог мора да испуњава следеће:  

''Потребно је да понуђач поседује или има у закупу: 

3.1. минимум 1 (један) самоходни рециклер бетона максималне ширине 2 м  

3.2. минимум 1 (један) цементни посипач 

  

Сматрамо да је наведини критеријум за технички капацитет дискриминише понуђаче, с 

обзиром да постоје и други начини рециклаже бетона и посипања цемента, као и то да на 

територији Републике Србије постоји само један рециклер са траженим карактеристикама и у 

супротности је са чланом 76. став 6.  Закона о јавним набавкама који се ондоси  на додатне 

услове које одређује Наручилац: ‘’Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да 

ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.’’ 

Како би се у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама омогућила што је могућа већа 

конкуренција, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у делу који се 

односи на горе наведени технички капацитет, односно да исти не треба да представља 

додатни услов за учешће у предметном поступку. 
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Одговор 1: 

 

Наручилац ће уважити захтеве потенцијалног понуђача. 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 у делу 4) Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку ЈНОП 29/2017 

 

 

                                                                                            

         

       

                                                                                                   

http://www.zelenilo.com/

