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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.4-4-7/2017 

Дана: 02.10.2017  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

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

гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку 

упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

Набавка моторног горива за службена возила  

(OП 4/2017) 

 

Питање: 
1.  Молимо Вас за измену Правилница о техничким и другим захтевима за течна горива  

нафтног порекла  и тнг. Важећи правилници  за безоловни бензин и дизел гориво  су –

Правилник о техничким и другим  захтевима за течна горива  нафтног порекла,. Сл. 
гласник РС  бр 111/2015 , 106/2016 и 60/2017. Молимо Вас за измену правилника  на ст.4 

,12 и свим местима у конкурсној документацији, у моделу уговора  члан 3 . 

2. Да ли је за Наручиоца прихватљива измена конкурсне документације  на страни 3,  у 

члану 8 модела уговора и свим местима која се односе на рок важења  уговора , а којом 

би се прецизно дефинисао рок важења  уговора? Kод Вас стоји-Овај  уговор ступа на 

снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна и траје 12 

месеци односно до реализације уговорене вредности. Понуђач предлаже- Овај  уговор 

ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна и 

траје 12 месеци а најдуже  до реализације уговорене вредности.  Уместо речи односно 

треба да стоји а најдуже. 

3. Као доказ да понуђач располаже са неопходним  пословним и финансијским 

капацитетом навели сте :ДоказЗавршнирачун за 2016. Молим Вас за измену тако да 

стоји::ДоказИзвештајобонитету за 2016.год или Билансстања и успеха за 2016.год 

4. Кон Вас  је у члану   2 Модела уговора наведен  став-Наручилац плаћа испоручене 

количине по ценама на дан преузимања на бензинској станици, на основу рачуна, 

уплатом на текући рачун Добављача у року од ---- дана од дана испостављања рачуна, 

односно испоруке. Молим Вас за брисање речи “односно испоруке”   из разлога што се 

рачун испоставља једном месечно. 

 

Одговор:  

 Комисија за јавну набавку моторних горива за службена возила је оценила 

да су наведене примедбе основане и  да ће се извршити  Измена конкурсне 

документације  која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на 

интернет страници наручиоца“. 

 

На основу ових промена биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у горе назначеним деловима. 
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 Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


