
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 
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Дана:21.03.2019. 

                                                                 

                                

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 18.03.2019. године за јавну набавку велике вредности 

добара – Набавка уља, мазива и антифриза, број 10/19-С. 

  

Дана 18.03.2019. године у 09,31 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку велике вредности добара – Набавка уља, мазива и 

антифриза, број 10/19-С. Наручилац истог дана у 10,11 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање гласе:  

 

„Poštovani, 

 

Povodom otvorenog konkursa za javnu nabavku velike vrednosti dobara br 10/19-C želim da 

postavim pitanje. 

 

S obzirom da ste tražene proizvode podelili u tri grupe, ulja i maziva, antifriz i treća grupa su 

sredstava za čišćenje za koje zahtevate posebnu dokumentaciju, da li grupe traženih dobara mogu 

da se podele po partijama? 

 

S obzirom na činjenicu da  se zbog 80 kg sredstava za čišćenje, zbog posebnih zahteva ( 

ovlašćenje uvoznika ) ne može izaći sa ponudom za 17 033 lit ulja i maziva.“ 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

Одговор на питање: 

 

1. Приликом одређивања предмета набавке, Наручилац се првенствено водио начелом 

ефикасности и економичности (чл.9 ЗЈН) у смислу да се поступак јавне набавке 

спроводи и да се уговор извршава са што мање трошкова. Из наведеног разлога 

Наручилац се определио да предметну јавну набавку спроведе као јединствену 

целину, без подела на партије, узимајући у обзир, у овом случају,  уштеду услед 

економије обима, смањење административних процедура и фиксних трошкова који 

настају приликом извршења уговора. Наручилац има обавезу, сходно члану 10 став 1 

ЗЈН да омогући што већу конкуренцију, али то са друге стране не значи да има 

обавезу да услове за учествовање у поступку, као и техничке спецификације 

дефинише на начин који омугућава сваком заинтересованом лицу да учествује у 

поступку јавне набавке. Дакле, услове и захтеве у конкурсној документацији, 

Наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, а не од 
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пословних и економских интереса понуђача. Према сазнањима Наручиоца довољан 

број понуђача може да поднесе јединствену понуду чиме је конкуренција омогућена. 

Наручилац скреће пажњу,  да је чланом 81.ЗЈН дата могућност подношења 

заједничке понуде чиме се даје могућност лицима која не могу или не желе да 

самостално поднесу понуду да на конкурентан начин учествују у поступку за доделу 

уговора.  

 

 

С поштовањем, 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                    Комисија за јавне набавке 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


