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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-  1714/2-1 

Датум: 23.03.2018. 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- 1714/1 од 

02.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНОП 8/2018 – УНИВЕРЗАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 

Дана 23.03.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано лице 

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

Универзални резервни делови у отвореном поступку јавне набавке број 8/2018. 

 

Питања: 

 

Поштовани,  

 

У вези са поступком јавне набавке - универзални резервни делови бр. ЈН ОП 8/2018 постављамо 

следећа питања и молимо да нам на иста одговорите у законом предвиђеном року:  

- зашто су у предмет јавне набавке сврстани и резервни делови и материјал и опрема, а предмет 
назван- универзални резервни делови 
- зашто набавка није подељена по партијама када је већ у један предмет набавке сврстано све ово што 

је у претходној алинеји наведено 
- да ли сте проверили колико понуђача на тржишту може испунити комплетно набавку и да се иста 

додели у складу са основним начелима због којих се и проводи псотупак јавне набавке - економична 

употреба јавних средстава (економичност) 
- да ли мислите да је економичност задовољена ако се 235 позиција сврста у један  предмет набавке, а 

притом исти није подељен у партије и набавку вероватно може испунити мали број понуђача. 
- зашто набавка није подељена у неколико партија, нпр лежајеви, аутоелектрика ... јер би се на тај 

начин добила много већа конкуренција, а самим тим и боља цена.  

- да ли постоји могућност, обзиром на напред изнете разлоге, да се набавка подели у истоврсне 

целине - партије, како бисмо и ми и други понуђачи могли да учествујемо 
 

 

 

Одговор 1: 

 

Наручилац је у дефинисао предмет јавне набаке добара број ЈНОП 8/2018- Универзални резервни 

делови  поштујући одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015; у даљем тексту: ЗЈН). Назив предмета јавне набавке- Универзални резервни делови је 

дефинисан на основу сврхе и намене добара која су наведена у тачки 2. Конкурсне документације 

број 014.2- 1714/2, која су универзална јер се користе за велики број различитих возила, машина и 

уређаја које Наручилац свакодневно користи у склопу обављања основне делатности. 

 

Одговор 2: 

  

Поштујући основна начела ЗЈН, а на основу објективних потреба и искуства у коришћењу 

предметних добара Наручилац предмет ове јавне набавке није обликовао у више посебних 

истоврсних целина.  
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Одговор 3: 

 

Да, Наручилац је сходно члану 64. ЗЈН спровео испитивање и истраживање тржишта предмета јавне 

набавке и констатовао да постоји више потенцијалних понуђача, а никако само један. 

 

Одговор 4: 

 

Да, али Наручилац не сматра да набавку може испунити мали број понуђача, јер је испитивањем и 

истраживањем тржишта предмета јавне набавке констатовао да постоји више потенцијалних 

понуђача. 

 

Одговор 5: 

 

Поштујући основна начела ЗЈН, а на основу објективних потреба и искуства у коришћењу 

предметних добара Наручилац предмет ове јавне набавке није обликовао у више посебних 

истоврсних целина, и мишљења је да не мора да значи да би се обликовањем предмета ове јавне 

набавке у више истоврсних целина добила много већа конкуренција, а самим тим и боља цена.  

 

Одговор 6: 

 
Не, Наручилац је у складу са чланом 53. ЗЈН дана 02.03.2018. године донео одлуку о покретању 

поступка, у којој је назначено да предмет јавне набавке није обликован у више партија. На основу 
члана 81. ЗЈН и  дела 8.8) Конкурсне документације број 014.2- 1714/2 понуду може поднети група 

понуђача – заједничка понуда.  

  

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 

http://www.zelenilo.com/

