
1 

 

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-10008/2-1 

Датум: 14.12.2018. 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 014.2-10008/1 од 22.11.2018. 

године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У НОВОМ САДУ 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП 38/2018 

 

Дана 13.12.2018. године примљен је допис, деловодни број 014.2-10650 путем електронске поште којим 

заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну 

набавку услуга – „Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим 

површинама у Новом Саду“, у отвореном поступку јавне набавке број 38/2018. 

 

Питање 1: 

У додатним условима је потребна: 

1. Потврда да понуђач поседује стандард ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине 

2. Потврда да понуђач поседује стандард OHSAS 18001 систем управљања заштитом здравља и 

безбедности на раду 

Питање: због чега је битно да фирма поседује ове стандарде када се ради о пословима на пројектовању? 

Питање: због чега инсистирате на софтверу Еpanet када постоје и други врхунски софтвери за 

пројектовање система за заливање? 

 

Одговор 1: 

 

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 у делу 4) Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

у додатним условима за испуњење пословног капацитета избрисати подтачку 2.1.  

 

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 у делу 4) Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

у додатним условима за испуњење техничког капацитета, изменити подтачку 3.1. тако што ће  иза речи 

Epanet додати „или одговарајуће“.  

 

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 38/2018 

                                                                                                                              

http://www.zelenilo.com/

