
 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV 04-404-9/2015 

Датум: 11.03.2015. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питања у вези јавне набавке 

горива за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј за период до 12 

месеци, обликована у три посебне истоврсне целине (партије), према Спецификацији 

набавке,број IV 04-404-9/2015. 

 

Дана 06.03.2015. Комисија је примила питања у вези јавне набавке горива за потребе 

Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј за период до 12 месеци, 

обликована у три посебне истоврсне целине (партије), према Спецификацији 

набавке,број IV 04-404-9/2015, те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним 

набавкама одговарамо на постављена питања. 
 

Питање: 

'' Поштовани , 

1.Да ли је могућа измена на страни 7,   члана  5 у моделу уговора који се односи на 

начин промене цена ,  који је не прихватљив за Понуђача ,  и да  ли је могућа измена 

конкурсне документације на свим местима где пише да је цена фиксна ? 

Понуђач није у могућности  да прихвати  члан 5 из конкурсне документације, није у 

могућности  да прихвати да је цена фиксна,  да се цене  могу мењати  из објективних 

разлога уз анексирање уговора због промене цена .Понуђач  није у могућности  да 

предходно обавештава купца о промени цена и  и да тражи сагласност од купца да се  

цене могу мењати. 

Понуђач може да понуди  и предлаже  да члан 5 гласи: 

-После закључивања уговора  Цене нафтних деривата  које су  предмет овог 

уговора утврђују се   и мењају одлукама Продавца у складу са  са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате, који су  предмет овог уговора  Продавац ће 

фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке.  

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата  од стране 

купца на бензинским станицама Продавца” 

2. Да ли је могућа измена члана 8 у конкурснојдокументацијикоји се односи на   

начин плаћања? 

Понуђач није у могућности да  прихвати члан 8 из техничких разлога па предлаже 

да  се плаћањеврши на следећи начин: 



- Плаћање се врши у року од 15 дана  од дана издавања рачуна .Фактурисање 

настаје 15-ог ( петнаестог)  календарског у месецу за продајуостварену у првих 

15.( петнаест)календарских  дана у текућеммесецу, и последњег дана у месецу за 

продајуостварену од 16-ог  ( шеснаестог) календарског  у текућеммесецу до 

крајамесеца.  

 

3. Да ли је  могуће да извршите измену у конкурсној документацији на свим местима  

,у моделу уговора, члан 9 и члан 1  који се односи на  на достављање менице за добро 

извршење посла? 

Код Вас пише - Изабрани Понуђач је дужан да доставинаручиоцу средство 

финансијскогобезбеђења у тренуткузакључивања уговора . 

Понуђачможе да понуди да  став у члану 9 ичлану  1  гласи-Изабрани Понуђач је 

дужан да доставинаручиоцу средство финансијскогобезбеђења у 

тренуткузакључивања уговора  или најдуже  у року од 5 дана од дана закључивања 

уговора. 

 

4. Да ли је могућа измена члана 4 у моделу уговора  где пише-Наручилац купује гориво 

од понуђача по малопродајнимценама  из понуде.? 

Понуђач није у могућности да прихвати овај став  па предлаже његову измену 

тако да гласи-Цене из понуде су променљиве .После закључивања уговора  Цене 

нафтних деривата    које су  предмет овог уговора утврђују  се   и мењају одлукама 

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

Србији. 

Испоручене нафтне деривате, који су  предмет овог уговора  Продавац ће 

фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке.  

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата  од стране 

купца на бензинским станицама Продавца” 

5. Да ли јемогућа измена конкурснедокументације и члана 6 у моделу уговора где 

пише-Понуђачодговара за квалитет горива по YУ стандардима. 

Треба да стоји -Понуђачодговара за квалитет горива у складу са важећим 

Правилницима  о техничким  и другим захтевима за течнагориванафтногпорекла и 

Правилницима  о техничким  и другим захтевима за течнинафтни гас. 

6.Да ли је могуће брисање става у члану 12 који гласи- Цене не смеју бити више од 

упоредивих тржишних цена за купљену врсту горива. 

Понуђач нуди да овај став гласи-Цене из понуде су променљиве .После 

закључивања уговора  Цене нафтних деривата    које су  предмет овог уговора утврђују  

се   и мењају одлукама Продавца у складу са  са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. 

7. Да ли је могућа измена  на страни 7 у Техничкој спецификацији   ставова  који се 

односи на: а.на начин  промене цена? 



Понуђач   нуди-После закључивања уговора  Цене нафтних деривата    које су  

предмет овог уговора утврђују  се   и мењају одлукама Продавца у складу са  са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате, који су  предмет овог уговора  Продавац ће 

фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке.  

Б. На начин плаћања.Понуђач нуди-Плаћање се врши у року од 15 дана  од дана 

издавања рачуна. Фактурисање настаје 15-ог ( петнаестог)  календарског у месецу за 

продајуостварену у првих 15.( петнаест)календарских  дана у текућеммесецу, и 

последњег дана у месецу за продајуостварену од 16-ог  ( шеснаестог) календарског  у 

текућем месецу до крајамесеца.  

 

Ц. На став да  цене не могу бити више од упоредивих  тржишних цена за купљену врсту 

горива. 

 

Понуђач нуди -цене која важи на дан испоруке  и утврђују  се   и мењају одлукама 

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

Србији. 

8. Да ли је могућа исправка конкурсне документације  која се односи на  додатне 

услове, на  достављање  биланса  стања и успеха за последње 3 године? 

Код Вас пише да се доставе биланс стања и успеха за предходне 3 године , а 

Понуђач предлаже  да се доставе  биланс стања и успеха за 2011, 2012, и 2013., из 

разлога што   биланси   и БОН за .2014  још нису израђени од стране дадлежних органа. 

9  Да ли је је могућа исправка конкурсне документације  која се односи на 

достављање  доказа за додатни услов –списак најважнијих  испорука у предходне 3 

године , и као доказ треба доставити  10 закључених уговора и 10  потврда  од  КУПЦА  

коме је роба испоручена. 

Мишљења смо да је за прибављање 10  потврда  од купаца  потребно доста 

додатног времена , па Вас молимо за исправку тако да гласи. 

- Уз референт листу-списак најважније испоручених добара   потребно је  унети 

10 купаца с тим што је за  доказивање потребно доставити  потврду(најмање 1 

купца ) референтног купца  коме је  испоручено добро  које је предмет  јавне 

набавке  у врдности најмање вредности јавне набавке, или само  достављање 

10  закључених уговора. 

10. Молим  Вас за исправку  у члану 2 где пише – 

Општина Нови Бечеј ,Жарка Зрењанина бр.8 додељује уговор  за јавну набавку  

горива  за партију 1,2,3,   за потребе Општинске управе и Скупштине општине 

Нови Бечеј , понуђачу најповољније понуде— 

Понуђач  нуди   да  овај члан гласи- 

Општинска управа Нови Бечеј ,Жарка Зрењанина бр.8 додељује уговор  за јавну 

набавку  горива  за партију 1,2,3,   за потребе Општинске управе Нови Бечеј , 

Жарка Зрењанина бр.8 понуђачу најповољније понуде — 

Или избрисати овај  члан . 

 

 



Одговор: Након увида у Ваш захтев и поновног увида у Конкурсну 

документацију, Комисија за предметну набавку је заузела став да се Конкурсна 

документација по ових десет тачака неће мењати. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на 

Портал ЈН и интернет страници наручиоца. 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 


