
 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНМВ:  IV 04-404-3/3-2017 

Датум: 31.10.2017. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
  

ПРЕДМЕТ:  Захтев за додатним информацијама и појашњењем документације за 

припремање понуда за јавну набавку радова-Изградња атарског пута у Новом Бечеју-

Медењача“, ЈНМВ број IV 04-404-3/3-2017. 

 

Комисија за јавну набавку радова Изградња атарског пута у Новом Бечеју-Медењача, која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,  број ЈНМВ IV 04-404-3/3-2017, је дана 

30.10.2017. примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и 

појашњењем конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 

Поштовани, 

Овим вам скрећемо пажњу на то да су додатни услови које сте поставили у конкурсној 

документацији Изградња атарског пута у Новом Бечеју - Медењача дискриминаторски, те 

стога захтевамо да у складу са законом објасните логичку везу између предмета јавне набавке 

и следећих додатних услова: 

Два камионета за превоз радника 

Пет камиона кипера носивости преко 15 тона 

Да понуђач у тренутку подношења понуде поседује у власништву или по основу закупа или 

лизинга следећу опрему:  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона 

Седам возача „Ц“ или „Е“ категорије (запослени на одређено или неодређено време код 

понуђача)  

Да понуђач у тренутку подношења понуде запошљава најмање 20 радника. 

Молим вас да у законом предвиђеном року објавите ово питање, као и појашњење, те да 

направите одговарајуће измене, како не бисмо морали да улажемо захтев за заштиту права, 

будући да сматрамо да  додатни услови нису у складу са законом! 

ОДГОВОР НА 1. ПИТАЊЕ: 

Тражене додатне услове Комисија сматра неопходним из следећих разлога: 



-Обзиром на чињеницу да је у предметном поступку потребно извршити превоз 600 тона 

струганог асфалта потребно да понуђач поседује у власништву или по основу закупа или 

лизинга између осталог и 5 камиона кипера, носивости преко 15 тона. 

-Што се тиче услова који се односи на 20 радника, Комисија сматра да је за предметни 

посао неопходно истовремено присуство већег броја радника истовремено на терену како 

би се квалитетно извршили радови, а у складу са наведеним, потребно је два камионета 

за превоз истих. 

-Надаље, у складу са горе неведеним се јавља потреба за седам возача (5 камиона кипера 

и два камионета) „Ц“ или „Е“ категорије. 

Комисија наручиоца остаје при траженим додатним условима те неће мењати конкурсну 

документацију. 

 
Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.              

 

 

                   Комисија 

 

У Новом Бечеју 

Дана: 31.10.2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


