
 

 

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;  

ЕППДВ:132716493 

Деловодни број: JН 130/17-7 

Датум: 24.11.2017.   

 

На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин  

ШГ „Сомбор“ Сомбор даје 

 

ПРВЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

ПУМПНИ АУТОМАТИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА 2017. год. 

(за потребе ШГ „Сомбор“) 

редни број јавне набавке:29 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

23.11.2017.године, заведен код наручиоца под дел.бр. JН 130/17-6 

Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације заинтересованог лица: 

„Обраћам Вам се везано за јавну набаку Пумпни Аутомати за точење горива, у 

прилогу бр. 3 техницке спецификације навели сте податак да тражени аутомат има 

рачунар Т20, по плану 71 закона о Јавним набавкама у обавези сте поред оваквог 

податка да наведете или одговарајуће, самим тим овим наведеним податком за рачунар 

Т20 сте одредили произвођача аутомата и тиме извршили и повреду члана 10 закона о 

Јавним набавкама начело обезбеђивања конкуренције? 

 

У техничким карактеристикама није наведено да ли Аутомат треба да има 

систем за поврат гасних испарења на бензину?“ 

 

Одговор Комисије:  

Поводом достављеног захтева заинтересованог лица, извршиће се измене конкурсне 

документације наручиоца ЈП „ Војводинашуме“ Петроварадин бр.130/17-5 од 

21.11.2017.године, у делу који се односи на Прилог бр.3 – техничке карактеристике 

(спецификације), на начин да ће се поред захтеваног рачунара Т20 додати могућност да 

понуђач понуди друго одговарајуће добро истог квалитета, под условом повезивања 

истог у информациони систем предузећа.  

Аутомат не треба да има систем за поврат гасних испарења на бензину. 



ПОВОДОМ ОВОГ ОДГОВОРА, ВРШЕ СЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ПУМПНИ АУТОМАТИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА 2017. год. 

(за потребе ШГ „Сомбор“) , посебним актом наручиоца. 

              

ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

 

Председник Комисије 

Роберт Шафхаузер дипл.инж.шум. 

 

 


