
 

 

 

 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД  

Су I-1  144/19-5 

Дана 11.10.2019. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности 

- набавка добара – нафтних деривата (горива) 

редни број 5/2019 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица NIS a.d из Београда, Милентија Поповића 

бр. 1, упућен путем електронске поште дана 11. октобра 2019. године у  11:43 сати: 

 

Питање заинтересованог лица: 
«Везано за објављени јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке 

добара горива за потребе Наручиоца бр. 5/2019 обраћамо се молбом за појашњење 

конкурсне документације у делу: ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, СТРУКТУРА 

ЦЕНЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ИСПОРУКЕ и то: 

У колони 4 (количина) нису наведене количине које се налазе у делу: III ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, МЕСТО, НАЧИН И РОК 

ИСПОРУКЕ у делу: Процењена количина на годишњем  нивоу. 

Молим за појашњене: Да ли  Наручилац захтева да у обрасцу « Цена по јединици 

мере без ПДВ-а» потенцијални Понуђач наведе јединичну цену без ПДВ-а за 

процењену количину на годишњем нивоу за сваки дериват или је за Наручиоца 

релевантна чињеница која количина горива се може преузети према процењеној 

вредности набавке по дериватима за јединичну цену коју нуди Понуђач у Понуди» 

 

 

Одговор Комисије: 

Наручилац захтева да у обрасцу « Цена по јединици мере без ПДВ-а» потенцијални 

Понуђач наведе јединичну цену без ПДВ-а за процењену количину на годишњем 

нивоу за сваки дериват које се налазе у делу: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ у делу: 

Процењена количина на годишњем  нивоу. 

 

 



Комисија за јавну набавку: 

Стево Ђурановић, судија Управног суда, заменик председника комисије; 

Гордана Војновић, судијски светник, први члан комисије; 

Јелена Симић, сарадник за јавне набавке, други члан комисије. 

 

 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


