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Број:  5.2.-20489 

Дана: 04.08.2016.                        

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућених путем електронске поште 

(maila)  дана 02.08.2016.  у  15,17 ч  за јавну набавку велике  вредности добара – набавка 

горива број 29/16-С. 

 

Дана 02.08.2016.  у  15,17  часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку  велике  вредности добара – набавка горива број 29/16-С.  

Наручилац је првог наредног радног дана 03.08.2016. у 08,17 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питања   гласе: 

 
1) Као јавном предузећу које послује на територији града Новог Сада, сматрамо да није 

релевантно поседовање одређеног броја бензинских станица изван града Новог Сада. У 

складу са наведеним сматрамо да овај захтев треба да се избаци. 
2) Уколико ипак постоји оправдана потреба за постојањем минимум 15 бензинских станица на 

територији Републике Србије, сматрамо да није неопходно да на свим бензинским станицама 

постији могућност испоруке свих врста горива која су предмет набавке јер сва возила која 

точе течни нафтни гас – ТНГ могу да се допуне БМБ95 евро премијумом. Стога сматрамо да 

је довољно да само бензинске станице у Новом Саду поседују могућност испоруке свих 

врста горива која су предмет набавке, а да је довољно да остале бензинске станице које се 

налазе изван Новог Сада поседују могућност испоруке Евро дизела и БМБ95 евро премијум 

па предлажемо да измените овај захтев у складу са наведеним. 
 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

   

Одговор на питање бр. 1: Наручилац је поставио конкурсну документацију сходно 

својим потребама, те остаје при захтевима из исте. 

      Одговор на питања бр. 2: Понуђач је у обавези да на бензинским станицама на 

територији града Новог Сада врши испоруку свих врста горива укључујући течни нафтни 

гас – ТНГ, док за бензинске станице на територији Републике Србије није неопходна 

испорука течног нафтног гаса – ТНГ, али је у обавези да врши испоруку осталих врста 

горива која су предмет набавке. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                               Комисија за јавне набавке  


