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ПИТАЊЕ: У Моделу уговора у члану 2, став 1, наведено је да се цена нафтних деривате мења у 

складу са прописима надлежног државног органа, док је у члану 2, став 4 наведено да се цене 

мењају одлукама понуђача, тј.продавца. Молимо Вас за брисање става 2 будући да се Уредбом 

о формирању цена нафтних деривата (Сл. гласник РС бр. 101 /2010) цене нафтних деривата 

слободно уређују одлукама продавца. 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и обрисати став 1. члана 

2. Модела уговора. 

 

ПИТАЊЕ: У члану Модела уговора наведено је да се плаћање врши "у року 45 дана од дана 

пријема фактуре". Како је количина предвиђена ЈН 12.300л на годишњем нивоу (тј. 1025л 

месечно) да ли је за Наручиоца прихватљив краћи рок плаћања, или понуда са авансним 

плаћањем?    

ОДГОВОР: Чланом 4. став 4. Модела уговора предвиђено је да се плаћање врши најкасније у 
року од 45 дана од дана пријема фактуре, што може да буде и 5-и дан од дана пријема исте, а 
све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама. Понуда са авансним плаћањем није прихватљива. 
 

ПИТАЊЕ: У члану 9 модела уговора наведено је да се уговор потписује на годину дана, 

односно утрошка средстава. Предлажемо следећу формулацију “уговор важи годину дана, а 

најдуже до утрошка средстава”. На тај начин је јасно дефинисано да уговор важи годину дана, 

али да неће престати да важи након наведеног рока, уколико средства предвиђена ЈН нису 

утрошена. Молимо Вас за измене.  

ОДГОВОР: Чланом 9. модела уговора наведено је да ће уговор важити најдуже годину дана, 

односно до утрошка уговорених средстава, у зависности од тога шта пре наступи. Члан 9. 

модела уговора је у складу са Законом о јавним набавкама и Уредбом о утврђивању природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, те стога измене нису 

прихватљиве. 

 

ПИТАЊЕ: У табели структуре цене (Образац бр. IV, стр 25 КД) назив за бензин није у складу са 

тренутно важећим правилником Правилником о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла. У конкурсној документацији неопходно је изменити назив за бензин 

тако да гласи БМБ 95 ЕП, а који је у складу са важећим Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ.Гласник РС бр. 111/2015 од 29.12.2015). 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ: Да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање референтне листе купаца у 

слободној форми? 

ОДГОВОР: Да, биће прихваћена референтска листа у слободној форми. 

 

ПИТАЊЕ: У члану 4 у Моделу уговора који наводи плаћање, није наведено на који начин се 

врши фактурисање, да ли се фактурисање врши једном или два пута месечно? 

ОДГОВОР: Фактурисање се врши једном месечно. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


