
 

 

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Комисија за јавну набавку добара – 

Набавка горива за моторна возила 

Број: ЈН МВ 1/2020 

Дана, 29.01.2020. године 

Земун, Магистратски трг бр.1 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 1 и ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 

за јавну набавку добара – Набавка горива за моторна возила, број јавне набавке ОП-У-1/19 

 

 Путем мејла Наручилац је дана 28.01.2020. године примио захтев од заинтересованог лица којим се траже 

додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – Набавка горива 

за моторна возила, у оквиру којег је постављено следеће питање: 
 

1. Поштована, 

Везано за објављени јавни позив за достављање Понуда  у поступку јавне набавке  горива за потребе  

Агенције за заштиту животне средине  број: 1/2020 обраћамо Вам се молбом за појашњење конкурсне 

документације у делу: Упутство Понуђачима како да саставе понуду у тачки 11) наведено је да У 

понуђене јединичне цене није дозвољено урачунавати евентуалне попусте на окврине количине. Попусте 

на уговорене цене понуђач може у реализацији уговора  

•У упутству како да се попуни Образац структуре цена у тачки 5 наводите: У колони број 5 понуђачи 

уписују јединичну цену која укључује све зависне трошкове, све терете понуђача као и попусте на 

количину (по јединици мере из колоне 2) у  РСД без ПДВ-а; 

Ова два захтева су у супротности , молим да ми одговорите на који од ова два начина да понудим цену за 

понуду, да ли са урачунатим попустом по скали попуста или без попуста. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку сачинила је дана 29.01.2020. године следеће 

додатно појашњење и измену Конкурсне документације: 
 

1. Наручилац услед техничке грешке мења Упутство како да се попуни образац структуре цена где сада 

тачка 5 гласи:  

 У колони број 5 понуђачи уписују јединичну цену у  РСД без ПДВ-а. 

 
       Такође, Наручилац мења Позив за подношење понуда на страни 3-4/45 Конкурсне документације због 

продужетка рока за подношење понуда. 

 

    Наручилац ће продужити рок за подношење понуда до 03.02.2020. године о чему ће бити објављено 

обавештење на порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 
    
    У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

          Додатне информације/појашњења и Измењена конкурсна документација ће бити објављена на 

Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.sepa.gov.rs . 

 

 

                                                                                                              Комисија за ЈН МВ 1/2020 

 
 
Доставити: 

         1) Заинтересованим понуђачима објавом на сајту наручиоца  

            и Порталу јавних набавки; 
         2) Члановима комисије за предметну јавну набавку; 

         3) Служби за јавне набавке      

http://www.sepa.gov.rs/

