
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

            

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку ЈН 3/2020, 

доставља: 

Одговор на захтев за појашњење на постављена питања потенцијалног понуђача у 

отвореном поступку Јавне набавке “Набавка горива и мазива” ЈН 3/2020 

 

Дана 11.02.2020.године од стране потенцијалног понуђача, Наручиоцу је упућено 

следеће питање: 

 

Сходно важећем ЗЈН РС, овим путем Вас молим за одговор на следеће питање: 

1. За позицију 4 и 5, молим за врсту (полусинтетичко, синтетичко...) и квалитетни ниво 

(по API или ACEA) наведеног моторног уља? 

Недостатак наведених података сматрамо за пропуст који може изазвати забуну код 

понуђача. 

 

Одговор: 

Наручилац је грешком пропустио да прецизира врсту и квалитет наведеног уља у 

позицијама 4. и 5. у табели техничке спецификације.  

Позиција 4. и 5.  Моторно уље 10W40 у питању је полусинтетичко уље.     

За позицију 4. Моторно уље 10W40 (4/1l)ниво квалитета уља је  ACEA/А3B4;API SL/CF 

За позицију 5. Моторно уље 10W40 (1/1l)ниво квалитета уља је ACEA/А3B4;API SL/CF 

 

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача коју је изнео у горе 

постављеном питању, тако да ће извршити измену конкурсне документације  ЈН 3/2020, 

на начин  што ће у делу техничке спецификације у Табели Партија 2 на страни 5: у 

позицији 4 и 5 уписати врсту и ниво квалитета уља наведено у одговору. 
У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена. Наведену измену 

КД наручилац ће учинити како би отклонио сваку сумњу да је имао намеру да 

фаворизује било ког понуђача или групацију понуђача. 

 

 

С поштовањем 

Комисија за јавне набавке 

 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 

13.02.2020. 

Наш знак 

        

Ваш знак Наш број 

1045 

Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275    

Магацин: 026/521-421      Технички сектор: 026/515-009 ; 

026/516-334      Водоцрпна станица: 026/514-451 

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 
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