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Број: 5.2.- 10694                                                                  

Дана: 14.04.2016.                         

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућених путем електронске поште 

(maila)  дана 14.04.2016.  у  10,18ч  и у 10,35 ч за јавну набавку мале вредности услуга–    

услуге кампање оглашавања „Пријавите илегалан прикључак, спречимо заједно крађу воде“ 

бр. 44/16. 

Дана 14.04.2016.  у  10,18ч и  у 10,35 часова потенцијални понуђачи су упутили путем 

електронске поште питања - везана за јавну набавку  мале вредности услуга–  услуге 

кампање оглашавања „Пријавите илегалан прикључак, спречимо заједно крађу воде“  бр. 

44/16. 

 

 

1. Питања гласе: 

 

 

1. На основу позива и и конкурсне докуметнације објављене на сајту вашег предузећа 

дана 13.04.2016. године за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ 

КАМПАЊЕ ОГЛАШАВАЊА “ПРИЈАВИТЕ ИЛЕГАЛАН ПРИКЉУЧАК, 

СПРЕЧИМО ЗАЈЕДНО КРАЂУ ВОДЕ” /ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 44/16 у одељку 

Услови за учешће из Члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама стоји да понуђач 

мора испуњавати додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке 

односно да је у последњих 12 месеци пре објављивања позива био ликвидан тј. да 

рачун у наведеном периоду није био у блокади ни један дан. 

С обзиром на то да су услови пословања врло тешки, поготову у сектору медија и да 

је због   смањеног обима и простора пословања и наплате од маркетиншког 

оглашавања немогуће пословати позитивно 365 дана у години и зато сматрам да је 

овај услов дискриминаторан и молим да се коригује, односно да се уклони као услов 

за учешће у предметном поступку јавне набавке. 

 

 

2. Имам питање у вези тендера који сте расписали. Наиме, ми смо редакција часописа 

Фармер који излази 4 пута годишње и продаје се широм земље. Поред Фармера 

издајемо и часопис Наутика и Мототри који излазе на свака два месеца па ме занима 

да ли је Вама то интересантно јер нисам пронашла податак да ли тражите да часопис 

излази дневно, недељно, месечно. 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 
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1. У складу са додатним појашњењима и захтевима потенцијалног понуђача, 

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију. 

 

2.  Часопис треба да излази једном недељно. 

 

 

  

С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

         

            

 


