
 
    

                
Република Србија 

Прекршајни суд у Београду 

Су IV-22-32-6/2019 

Дана 17.04.2019. године 

ул. Устаничка бр. 14 

Б е о г р а д 
 

 

Д О Д А Т Н О    П О Ј А Ш Њ Е Њ Е 
- у вези ЈНМВ 2/2019 - 

 
 

Поступајући у складу са чланом 63. став 2. и 3. и чланом 20. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), а у вези Захтева за 

појашњењем конкурсне документације потенцијалног понуђача који је заведен у 

Прекршајном суду у Београду под бројем Су IV-22-32-5/2019 дана 16.04.2019. 

године,  везаног за јавну набавку добара 2/2019 који је гласио: 

 

„ Везано за објављени позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности –добара горива за потребе Наручиоца,у прилогу вам се обраћамо за 

појашњење предмета јавне набавке који се односи  на моторни бензин  БМБ И ТО: 

-У позиву за подношење понуда и Врсти, техничким карактеристикама  ,квалитету 

и опису тражених добара наведено је да је предмет јавне набавке безоловни 

моторни бензин БМБ 98, док у  општим подацима о јавној набавци тачка 3. 

Предмет јавне набавке стоји – безоловни моторни бензин „БМБ 95 ЕП“. 

Обзиром да се дериват ЕВРО БМБ 98 повлачи из продаје на бензинским станицама 

и замењује се квалитетнијим дериватом ЕВРО БМБ 100 октана, ради адекватне и 

исправне доставе Понуде, молимо да Наручилац прецизира за који дериват 

расписује јавну набавку“ 

 

Комисија Прекршајног суда у Београду даје додатно појашњење конкурсне 

документације: 

 

- Усвајају се сугестије потенцијалног понуђача тако да ће првобитно 

тражени дериват БМБ 98 бити замењен у техничкој спецификацији ове 

набавке квалитетнијим дериватом ЕВРО БМБ 100 октана и конкурсна 

документација биће измењена у том делу. 

- Измене конкурсне документације биће објављене у складу са одредбама 

ЗЈН, као и обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

Напомињемо да се комуникација у поступку јавне набавке обавља писаним 

путем, путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки па се информације, односно додатна 



појашњења у вези ЈНМВ 2/2019 дају искључиво у складу са чланом 20. Закона о 

јавним набавкама. У складу са напред наведеним ово појашњење биће објављено 

на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Прекршајног суда у 

Београду. 
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