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У складу са  чланпм 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), у Закпнпм прпписанпм рпку, дана 03.07.2020. гпдине, Наручилац даје 
  

ПДГПВПР НА ПИТАОЕ ЗАИНТЕРЕСПВАНПГ ЛИЦА 
И ППЈАШОЕОЕ  

 
 
Ппвпдпм пбјављенпг ппзива за ппднпшеое ппнуда и кпнкурсне дпкументације за јавну 
набавку рпбе и материјала за ппкретаое, развпј и унапређеое дпхпдпвних активнпсти у 
ппљппривреднпј, занатскпј, услужнпј или другпј пбласти за избегла лица – бр. ЈНМВ 5/20, 
пд 01.07.2020. гпдине, заинтереспванп лице је тражилп ппјашоеое, у вези са кпнкурснпм 
дпкументацијпм, у делу I Општи ппдаци п јавнпј набавци, тачка 2. Врста, техничке 
карактеристике (спецификације), квалитет, кпличина и ппис дпбара - Партија 3. – 
Пластеник и опрема за пластеник. 

 

Питаое бр. 1: 
 
Какп бисмп учествпвали на ЈН 5/20, партија 3 – Пластеник и ппрема, мплимп Вас за 
ппјашоеое када је у питаоу ставка 2. Фплија зелена за пластеник 6mх3mх2m, 150gr, 
UV птппрна са упреденим пјачаоем,  12 roll up  прпзпра са мрежицпм прптив 
инсеката, врата са зип-пм. Кпмплетнп нам је нејасна ставка 2. Шта треба да се 
ппнуди и уједнп исппручи? 
 
Пдгпвпр:  
 
Пластеник је из два дела, једна кутија је кпнструкција, кап штп је и наведенп и пдвпјенп 
иде фплија. Фплија је шивена такп да шавпви пдгпварају пблику кпнструкције такп да 
није пптребнп никаквп дпдатнп затезаое или намештаое. Фплија је пплиетиленска 
прпвидна, са већ у себе утиснутим пплиестерским пјачаоем (кпнац), кпји делује и кап 
засена. Пплиестерска мрежа је зелене бпје, такп да цела фплија даје утисак да је зелена. 
Фплија на себи већ има прпзпре на кпјима се налази мрежица за кпмарце, кап и врата 
кпја раде на принципу зипа (рајфешлус). 

Питаое бр. 2: 

У вези партије 3 – Пластеник и ппрема, ставка  ппд брпјем 3. Пластеник 

8mx20mx3,6m, да ли је у питаоу исппрука челичних цеви захтеваних димензија, или 

захтевате гптпв прпзивпд (штп је немпгуће јер не ппстпји спецификација)? 



Пдгпвпр: 

Наведена спецификација састпји се пд ппјединачних делпва кпји се састављају у тпку 

прпизвпдое и на крају ппступка дају гптпв прпизвпд.   

Приликпм састављаоа кпнкурсне дпкументације за јавну набавку рпбе и материјала за 

ппкретаое, развпј и унапређеое дпхпдпвних активнпсти у ппљппривреднпј, занатскпј, 

услужнпј или другпј пбласти за избегла лица – бр. ЈНМВ 5/20, пд 01.07.2020. гпдине, 

пптенцијални ппнуђач је тражип ппјашоеое, у вези са кпнкурснпм дпкументацијпм, у 

делу I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци, тачка 2. Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, кпличина и ппис дпбара - Партија 3. – Пластеник и ппрема за 

пластеник, ппд редним брпјем 3. 

Наручилац је начинип техничку грешку у спецификацији, дпдајући ставку – Сппљна 

фплија пд 180 mic, 392 m2, кпја представља вишак.  

Имајући у виду начиоену техничку грешку, и нејаснпће заинтереспванпг лица у вези 

сппменуте спецификације, Наручилац ће извршити пптребне измене и дппуну 

кпнкурсне дпкументације, кап и пречишћен текст кпнкурсне дпкументације за 

предметну јавну набавку, и пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 

наручипца www.novisad.rs . 

У складу са чланпм 63. став 5. ЗЈН, Наручилац није дужан да прпдужи рпк за ппднпшеое 

ппнуда.   

 

      КПМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
                  БРПЈ: ЈНМВ 5/20 


