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23.02.2018 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ДЕНДРО 

МАТЕРИЈАЛА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-4/2018 

 

ПРЕДМЕТ:  Додатно  појашњење  конкурсне  документације у вези  са  припремом  понуде у  поступку јавне 

набавке:  Набавка дендро материјала,  редни  број  набавке 01-01-4/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано 

лице у поступку јавне набавке Набавка дендро материјала, редни број набавке 01-01-4/2018, се дана 22.02.2018. 

обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом  за појашњењем у вези са припремањем  понуде. 

Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-4/2018-10.,  од  22.02.2018. 

 

1. Питањe  заинтересованог  лица: 

У складу са  Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2018) понуђач 

може наручиоцу поставити питање стога Вас молимо да нам одговорите на следеће питање: 

Захтевате у Конкурсној документацији за додатни услов - кадровски капацитет да понуђач има запосленог 

једног дипломираног  инжињера пољопривреде и да се достави диплома или уверење на ком се јасно и 

недвосмислено види стечени стручни назив. 

Да ли је запослено лице у нашој фирми које има завршен Пољопривредни факултет Универзитета у Новом 

Саду и има стечено звање “дипломирани инжењер пејзажне архитектуре”  а  на МА обрасцу односно на 

уговору о раду  пише да је запослено као пољопривредни инжењер односно инжењер пејзажне архитектуре  

испуњава тражени кадровски капацитет?  

Напомињемо да након завршеног Пољопривредног факултета било ког смера не добија се завање 

дипломираног инжињера пољопривреде него одређеног смера нпр. пејзажне архитектуре,воћарства и 

виноградарства,сточарства итд. А дипломирани инжењер пејзажне архитектуре има све квалификације 

потребне  за наведену јавну набавку. 
 

2. Одговор на питање: 

Комисија за јавну набавку сматра да лице са звањем “дипломирани инжењер пејзажне архитектуре” испуњава 

тражени услов кадровског капацитета у конкурсној документацији. Комисија ће МА образац, односно уговор 

о раду за лице са стеченим звањем дипломирани инжењер пејзажне архитектуре ценити као исправан. 
 

   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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