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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 2/2020  

 

Питање бр.1: 
 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку добара - Евро дизела за механизацију, Бензин и ADBLUE за 

механизацију – картице, евродизел, бензин, ТНГ и ADBLUE за друмска возила – картице, по 

партијама, у отвореном поступку (ЈН 2/2020) за партију 1 евро дизел за механизацију 

 

Поштовани, 

У циљу сачињавања исправне понуде за објављену јавну набавку у отвореном поступку  број 

(ЈН 2/2020) за партију 1 евро дизел за механизацију потребна су нам додатна појашњења 

саме конкурсне документације. 

 

Наиме, на страни 10 конкурсне документациј, у делу који се односи на процењену вредност 

јавне набавке дефинисано је да је  процењена вредност  за Партију 1 – евро дизел за 

механизацију  износ од 130.000.000,00 РСД без ПДВ-а. Такође на страни 53 конкурсне 

документације, у делу који се односи на Вредност уговора , Члан 3. дефинисано је следеће : 

„Овај уговор се закључује на максималан износ од 130.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Припадајући ПДВ износи 26.000.000,00 динара. Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 

156.000.000,00 динара. 

 

У случају потребе Наручилац може, након закључења овог уговора без спровођења поступка 

јавне набавке, у складу са чланом115 ЗЈН, повећати обим предмета овог уговора максимално 

до 5% од укупне вредности без ПДВ-а закљученог уговора, с тим да укупно повећање не 

може бити веће од вредности прописане у ЗЈН.  

 

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној јавној набавци за 

Партију 1 може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да 

укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи максималан износ од 

100.000.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за цео период важења уговора.“ 

 

Уколико је максималан износ на који се уговор закључује у складу са ставом 1 Члана 3 

модела уговора, потребно је извршити корекцију износа из става 3 Члана 3 тако да гласи: 

 „Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној јавној набавци за 

Партију 1 може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да 
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укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи максималан износ од 

130.000.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за цео период важења уговора.“  

 

Такође, потребно је технички средити конкурсну документацију с обзиром да се приликом 

преузимања исте са Портала јавних набавки и штампања исте обрасци који чине обавезни 

део понуде налазе на по неколико страна што представља проблем приликом попуњавања 

истих и припреме конкурсне документације. 

 

Одговор бр.1: 

Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни 52/75 конкурсне 

документације у члану 3 Модела уговора извршити измену конкурсне документације. 

Обзиром да се због техничких грешака обрасци који чине обавезни део понуде налазе 

на по неколико страна наручилац ће отклонити техничке грешке и конкурсну документацију 

заведену под бројем 24/2020-428 од 01.04.2020. год. у целости поново објавити са извршеним 

изменама. 

Уједно наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да уколико је неко од њих у 

међувремену попунио обрасце који се налазе на по неколико страна да ће и ти такви обрасци 

бити прихватљиви приликом доставе понуда т.ј. није неопходно да те исте обрасце поново 

попуњавају.     

 


