
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

добара-деривати нафте  

(ред. бр. ЈНОП 1/2017) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара-деривати нафте  

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 21.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара-деривати нафте, у оквиру 

кога је поставило следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

Поштовани, 

 

1.Нaвeдeни критeриjум (техничка предност) jeстe сaмo jeдaн oд критeриjумa aли 

дoвoљнo знaчajaн дa сaмo нa oснoву њeгa jeднa, нajвeћa мрeжa, пoбeди. Ни кoд 

jeднoг oд пoнуђaчa нa тeритoриjи Србиje нe пoстojи мoгућнoст тoликoг снижaвaњa 

цeнa дa сe нaдoмeсти пoмeнути критeриjум, 

Пoмињe сe мoгућнoст дaвaњa пoнудa: сaмoстaлнo, сa пoдизвoђaчeм или кao групa 

пoнуђaчa. 2.Дa би jeднa групa пoнуђaчa имaлa вишe oд 300 стaницa пo нaвeдeнoм 

критeриjуму билo би пoтрeбнo дa у тoj групи буду прaктичнo сви oстaли 

пoтeнциjaлни пoнуђaчи сeм нajвeћeг у Србиjи. To jaснo пoкaзуje кoликo je 

нaвeдeни критeриjум нeрeaлaн и спрaвљeн нaспрaм мeрe нajвeћeг пoнуђaчa у 

зeмљи. 

 

 

 

Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у Вашој 

конкурној документацији на основу истих. Уколико будете мењали конкурсну 

документацију потребно је померити рок предаје документације. 

 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

 

 

 
 

 

 
 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 
Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Kомисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

 

 БРОЈ: 404-50/2017 
 

ДАТУМ:23.03.2017.године 

   



  

 

Одговор на питање бр.1. 

 

 

Одговор je садржан у I изменама конкурсне документације које ће бити објављене 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 

23.03.2017.године 

 

 

 

одатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


