
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

            

 

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 03.03.2020.године од стране потенцијалног понуђача, Наручиоцу су упућена 

следећа питања: 

 

Питање: 

1. Ставке 4 и 5 моторно уље sae 10w-40 да ли је путнички или теретни програм, 

(прошле године сте захтевали за путнички) 

 

Одговор: 

У питању је лаки теретни програм (Fiat Pande од 2002. до 2011. Годиште, Zastava Poli 

2002.годиште.) 

 

Питање: 

2. Да ли би могли у документацију да додате техничке спецификације за партију 2 за 

тражена уља и средства за подмазивање као што је било у ЈН 08/2019, да би могли 

лакше и квалитетније да доставимо понуде. 

 

Пример- Квалитет у складу са важећим стандардима и правилницима о квалитету: 

 

Техничке  спецификације – Партија 2 -Уља 

 

1.МОТОРНО УЉЕ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА    SAE 15W40 или одговарајући     

-Мултиградно, минерално моторно уље намењено је за подмазивање савремених 

бензинских и дизел мотора путничких аутомобила . 

- Задовољава спецификацију API CD/SF или одговарајуће 

- Паковање од: лимена бачва  од 180-220 литара 

- Фотокопију важећег сертификата ISO 9901 ,ISO 14001, или одговарајући 

 

Одговор: 

За Наручиоца је прихватљив предлог па ће у том делу извршити измену конкурсне 

документације  ЈН 3/2020, 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 

04.03.2020. 

Наш знак 

        

Ваш знак Наш број 

1567 

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 

 

 



на начин  што ће у делу техничке карактеристике за Партију 2- Уља и мазива  

описати и дефинисати тражена уља . 
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. 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) одговор објавити на Порталу јавних набавки 

 

У Великој Плани, дана 04.03.2020.године, 

Комисија за јавне набавке 
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