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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-7687/2-1 

Датум: 26.09.2018. 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 014.2-7687/1 од 10.09.2018. 

године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКЕ КЛУПЕ - ЈНОП 36/2018  

 

Дана 25.09.2018. године у 14:25 часова примљен је допис путем електронске поште, заведен код 

Наручиоца под бројем 014.2- 8223 од 25.09.2018. године, којим заинтересовано лице тражи додатне 

иформације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - „Одливци за 

прарковске клупе“, ЈНМВ 36/2018. 

 

Питање: 

„на страни 5 конкурсне документације стоји:  

2.4) Начин, рок и место испоруке: сукцесивна испорука током трајања уговора, у складу са захтевом 

Наручиоца, у року од максимално 20 (двадесет) дана од дана писмене наруџбе Наручиоца", 

на страни 19. у тачки 6.1.3) стоји: "Предмет, цена и остали подаци релевантни за закључење 

уговора, у табели, рубрци, "рок испоруке добара по добијеној наруџбеници: (максималан рок 

испоруке је 2 дана од дана добијања наруџбенице Наручиоца" а на страни: 42 пише: 

"8.9.3 Начин, рок и место испоруке: сукцесивна испорука током трајања уговора, у складу са 

захтевом Наручиоца, у року од максимално 2 (два) дана од дана писмене наруџбе Наручиоца,...". 

Наше питање гласи: који је рок испоруке? Да ли је то максимално 2 или 20 дана од дана писмене 

наруџбе Наручиоца? „ 
 

Одговор: 

 

Наручилац је приликом израде конкурсне документације за ЈНМВ 36/2018 у тачкама 2.4, 6.1.3 и 8.9.3 

направио техничку грешку приликом куцања. Изменом конкурсне документације наручилац ће 

исправити начињену грешку. 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), наручилац ће изменити и допунити конкурсну документације и измену и допуну објавити на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

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 јавне набавке 

 

                                                                                            

         

                                                                                                   

http://www.zelenilo.com/

