
           
 

 
Телефони  011  Централа:  8721-815    Факс:  8721-144   

Обреновац, Цара Лазара 3/1  

Матични број:  07041985 
ПИБ: 101935647 
Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка 

 
Наш број  ________________    
  
Датум: __________________  
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
 
 
Поштовани, 

 
Поводом захтева за измену конкурсне документације, додатним информацијама или 
појашњењима једног од заинтересованих лица везано за јавну набавку ЈНОП-Т-05/2016 
„Нафтни деривати”, којe гласи:  
 

1.„ У  конкурсној документацији и моделу уговора наведен је рок за плаћање од 45 дана   од сваке 

појединачне испоруке. 

Да ли је могуће понудити  рок плаћања од 30 дана од дана фактурисања. Фактурисање се  

врши последњег дана у месецу за продају остварену од првог до последнјег дана у текућем 

месецу? 

Mолим Вас за исправку у складу са напред наведеним. 

2.С обзиром да се продаја нафтних деривата врши на бензинским станицама  где се у току дана 

врши већи број испорука горива  непримерено је да се плаћанје  врши  у року који се рачуна 

од сваке појрдиначне испоруке .У складу са напред наведеним ,молимо Вас за измену 

конкурсне документације  и модела уговора члан 3.став 4 где пише-Дужничко поверилачки 

однос уговорних страна настаје даном издавања фактуре. Плаћање, на основу испостављене 

фактуре, у року не дужем од 45 дана од сваке појединачне испоруке. 

Предлажемо да овај став гласи- Дужничко поверилачки однос уговорних страна настаје даном 

издавања фактуре. Плаћање је  на основу испостављене фактуре, у року не дужем од ------------

-- дана  од дана фактурисања( не краће од 30 дана ). Фактурисање се  врши последњег дана у 

месецу за продају остварену од првог до последнјег дана у текућем месецу. 

3.У конкурсној документацији ,  понуди , моделу уговора … сте навели - 

 Рабат: Обавезује се понуђач да у својој понуди предвиди попуст у цени за сваку врсту 

захтеваног горива (проценат рабата), односно да проценат одобреног рабата у току реализације 

уговора буде у висини који је одређен у понуди на дан отварања. 

Да ли  је могућа измена конкурсне документације везано  за обрачун попуста  на цену тј. да 

ли понуђачи могу да понуде  своју рабатну скалу  на основу које ће се вршити  обрачун попуста у 

складу са преузетим количинама на месечном нивоу. 

 

С В И М  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  



Понуђач предлаже измену овог става тако да гласи: Попуст на цену нафтних деривата се одобрава 

Купцу на основу преузетих количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по 

важећим Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца , који представља 

саставни део понуде и  Уговора. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај 

месец и одређује висина попуста . Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте 

одобрења до краја текућег месеца за претходни.  

 

4.У моделу уговора  члан3,став 2 стоји- Основица за обрачун рабата је количина нафтних деривата 

без пореза на додату вредност за сваки литар испорученог горива и за све врсте горива из техничке 

спецификације у току реализације уговора. 

Да ли је могућа измена или брисање овог става? 

Понуђач предлаже да основица за обрачун попуста буде- 

 

 Основица за обрачун попуста за нафтне деривате и ТНГ је цена нафтних 

деривата по ценовнику Понуђача , који важи на дан испоруке и која 

укључује све порезе и дажбине (нпр. ПДВ, акциза, накнада за формирање 

обавезних резерви нафте и деривата нафте, и евентуалне друге дажбине у 

складу са важећим прописима РС). 

Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Купцу на основу преузетих количина нафтних деривата 

на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим Скалама попуста на преузете количине 

нафтних деривата Продавца , који представља саставни део понуде и  Уговора. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај 

месец и одређује висина попуста . Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте 

одобрења до краја текућег месеца за претходни.  

 

5.Молим Вас да извршите измену у конкурсној  документацији , понуди и моделу уговора  члан3 где 

је наведено – 

У случају измене цена након закључења уговора наручилац може дозволити промену уговорених 

цена као битног елемента уговора само из објективних разлога који су наведени и одређени у 

конкурсној документацији или су предвиђени посебним прописима.  

Понуђач предлаже измену тако да гласи- 

Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора цене нафтних деривата и 

тнг –а  утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате и тнг  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. 

 

6.Молим Вас за измену конкурсне документације и модела уговора члан 5  која се односи на важеће 

правилнике  . 

 

треба да стоји: 

 

Важећи правилник за евро дизел ,  евро премијум бмб 95  

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС  бр. 111/2015 од 29.12.2015 



 

    Важећи правилници    за   тнг  

ТНГ (течни нафтни гас) мора да задовољава све захтеве дефинисане Правилником о техничким 

и другим захтевима за течни нафтни гас  (Сл. гласник РС број 97/10 од 21.12.2010.), Правилник 

о измени правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник РС 

број 123/2012  од 28.12.2012.) и Правилник о изменама и допунама правилника о техничким и 

другим захтевима за за течни нафтни гас (Сл. гласник РС 63/2013 од 19.07.2013).  

7.Да ли је могуће брисање у обрасцу структуре цена ,колоне 9 , 10 и 11  у складу са објашњењем 

датим у питању  редни број 3?“   

достављамо Вам Одговоре и појашњења у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15):  

1. Не. Наручилац остаје у свему како је дефинисано конкурсном документацијом за 
јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП-Т-05/2016 набавка добара - „Нафтни 
деривати”. 

2. Не. Наручилац остаје у свему како је дефинисано конкурсном документацијом за 
јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП-Т-05/2016 набавка добара - „Нафтни 
деривати”. 

3. Не. Наручилац остаје у свему како је дефинисано конкурсном документацијом за 
јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП-Т-05/2016 набавка добара - „Нафтни 
деривати”. 

4. Не. Наручилац остаје у свему како је дефинисано конкурсном документацијом за 
јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП-Т-05/2016 набавка добара - „Нафтни 
деривати”. 

5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и исту објавити у складу са 
ЗЈН. 

6. Прихватамо сугестију за корекцијом конкурсне документације у овом делу, те ће 
наручилац извршити измену конкурсне документације и исту објавити у складу са 
ЗЈН. 

7. Не. Наручилац остаје у свему како је дефинисано конкурсном документацијом за 
јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП-Т-05/2016 набавка добара - „Нафтни 
деривати”. 

  

Напомена: Одговори, појашњења, измене конкурсне документације, обавештење о 
продужењу рока и друго везано за поступак јавне набавке, биће објављени у складу са 
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на Порталу јавних 
набавки интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и сајту предузећа интернет странице 
Наручиоца: www.jkpo.rs. 

    
 

                                                                                                  ЈКП „Обреновац” Обреновац 
                                                                                                Комисија за јавне набавке 
 
                                                                                             _________________________  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jkpo.rs/

