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Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште 

(maila)  дана 03.01.2020.  у  13,09 часова , за јавну набавку мале вредности добара – 110/19, 

Набавка батерије за виљушкар. 

 

Дана 03.01.2020. у  13,09 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – 110/19, Набавка батерије за 

виљушкар.Наручилац је наредног радног дана 06.01.2020 године  у 07,20 часова потврдио 

пријем е-маила. 

 

Питање упућено 03.01.2020.  у 13,09 часова гласе: 

 

„Поштовани, 

 

У техничкој спецификацији за јавну набавку батерије за виљушкар је између осталог 

захтевано и збрињавање старе батерије. 

Молимо да прецизно објасните на који начин се врши збрињавање старе батерије. 

На основу конкурсне документације се чини да је потребно умањити цену нове батерије на 

име откупа старе батерије, међутим то није у складу са законом. 

Наиме, ако се врши умањење цене нове батерије на име откупа старе батерије врши се 

умањење пореске основице на робу што је у супротности са законом. 

Ако се пак не врши умањење цене нове батерије на име откупа старе батерије, потребно је 

извршити измену конкурсне документације у којој се од понуђача 

захтева да посебно искаже цену за откуп старе батерије.  

Такође, сви понуђачи морају имати важећа решења надлежног министарства за сакупљање 

и транспорт опасног отпада са индексним бројем 16 06 01*. 

 

Молимо да преиспитате конкурсну докумнтацију и извршите неопходне измене како би се 

ова набавка спровела у складу са законом.“ 

 

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  

 

Поштовани, 
 

У складу са постављеним питањем Наручилац прихвата сугестију потенцијалниг Понуђача 

па ће извршити измену Конкурсне документације и продужити рок за достављање 

понуда.Понуђачи су у обавези да своју понуду поднесу на Обрасцима Измењене Конкурсне 

документације. 

 

С поштовањем                                                              ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                        

   


