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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 34/17, од дана 02.08.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање 1: 

У техничкој спецификацији неопходно је навести и Служ.гласник 106/2016. Молимо 

Вас за измене.  

 

 Одговор 1: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и у техничкој спецификацији 

додати и ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ 

ЗАХТЕВИМА ЗА ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ("Сл. гласник РС", бр. 

106/2016) 

 

Питање 2: 

У Понуди, на страни 16 КД наведено је да уколико током трајања уговора дође до 

промене цена, може се извршити промена цена из понуде. Наиме, промена цена 

нафтних деривата, друге робе и услуга утврђује се одлукама Продавца у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне 

деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под 

даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским 

станицама Продавца. Молимо Вас за брисање наведеног.  

 

Одговор 2: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и изменути да се током 

трајања уговора мења се цена из понуде у складу са одлукама Добављача, а у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Добављач 

фактурише цену која је важила на дан испоруке.  

 

 



  

Питање 3: 

Да ли је за Наручиоца прихватљива понуда са краћим роком плаћања, нпр са роком 

плаћања 30дана? 

Одговор 3: 

Наручилац у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) измирује своје 

обавезе према дужницима максимално у року до 45 дана. Рок плаћања је дефинисан на 

максималан рок измирења обавеза у складу са законом, прихватљива је понуда са 

краћим роком плаћања. 

Питање 4: 

Будући да се ЈН спроводи ради потписивања Оквирног споразума који је даље основ за 

потписивање појединачног уговора или поруџбенице, да ли ће модел Оквирног 

споразума бити прилагођен изабраном понуђачу? Нпр уколико понуђач није у 

могућности да издаје наруџбенице, већ само може да потпише појединачни уговор, да 

ли ће се приликом потписивања Оквирни споразум изменити и прилагодити пословној 

политици изабраног понуђача? 

Одговор 4: 

Конкурсном документацијом је предвиђено да обавеза настаје закључивањем 

појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци 

Добављачу. Уколико Добављач који потпише Оквирни споразум није у могућности да 

издаје наруџбенице потписиваће се појединачни уговори. 

 

Питање 5: 

Будући да се у Моделу оквирног споразума наводи појединачни уговор, и потписивање 

истог, молимо Вас за модел појединачног уговора. 

Одговор 5: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације и убацити појединачни 

уговор.  

Питање 6: 

У Моделу оквирног споразума такође се наводи у члану 3 да је јединична цена 

идентична са ценом из обрасца понуде. Будући да се цене мењају одлукама Продавца у 

складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији, 

неопходно је брисање речи "идентично". 

Одговор 6: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу Модел оквирног 

споразума, члана 3. и прилагодити га измени конкурсне документације.  

 

 

 



  

Питање 7: 

У складу са ранијим напоменама, неопходна је измена члана 4 Модела оквирног 

споразума тако да гласи цена нафтних деривата, друге робе и услуга утврђује се 

одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у 

Републици Србији. Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по 

цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања 

робе од стране купца на бензинским станицама Продавца. 

Одговор 7: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу Модел оквирног 

споразума, члана 4. и прилагодити га измени конкурсне документације.  

Питање 8: 

Члан 2 Модела оквирног споразума је у супротности са чланом 13, молимо Вас за 

измену. 

Одговор 8: 

Наручилац ће кроз измену конкурсне документације исправити техничку грешку и 

ускладити члан 2. са чланом 13. Модела оквирног споразума. 
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