
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

добара-погонско гориво  

(ред. бр. ЈНОП 24/2019) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара-погонско гориво  

 

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 30.05.2019. 

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

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара-погонско гориво, у оквиру 

кога је поставило следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

 

Да ли је  за доказ  под тачком 5 обавезних услова : 

да Понуђач има важећу дозволу надлежног државног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке и то:  

решење о издавању лиценце за обављање енергетске делатности трговине 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава,   

обзиром да је наведени доказ јавно доступан документ  за Наручиоца прихватљиво 

да  Понуђач  достави – Лиценцу за обављање енергетске делатности  Трговина 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање  превозних средстава( 

издато од Агенције за енергетику Републике Србије)  и          Уверење  којим се 

потврђује да је на снази. 

 
 

Питање бр.2. 
 

 

   Да ли је  за Наручиоца прихватљиво да  прецизно дефинише рок важења 

уговора  у члану 14 модела уговора, тако да гласи: 

-Овај уговор се закључује на одређено време, и то на период од 2 (две) године од 

дана закључења истог  а најдуже  до утрошка укупно уговорене вредности из 

члана 3. овог уговора ако се иста утроше пре истека рока од 2 године. 

 

 

 
 

 

 
 
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: 404-152/2019 

 

ДАТУМ:31.05.2019.године 

   



  

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: 

 

 

 

Одговор на питање бр.1. 

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе 

који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs   

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

        3) важећа дозвола надлежног државног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке: 

- решење о издавању лиценце за обављање енергетске делатности 

трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних 

средстава: 

Интернет страница Агенције за енергетику Републике Србије - линк 

«Лиценце» - подлинк 

«Регистар лиценци» http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=534&tp=Zanpra 

        4)доказ о регистрацији менице 

Сајт НБС www.nbs.rs линк принудна наплата претраживање регистра меница и 

овлашћења 

а што је предвиђено на страни 17/57 конкурсне документације у тачки 4) став 2. 

 

Одговор на питање бр.2. 

 Наручилац је у члану 14. модела уговора прецизно дефинисао  рок важења 

уговора  и остаје при датој формулацији из конкурсне документације. 

 

 

 

Додатне 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 
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