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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈНМВ 37/18 -  

Горива , поставило наручиоцу следећа питања: 

 
 

1. Код Вас у структури цена , понуди, моделу уговора стоји – 
- Одобрени попуст  је непроменљив  за време трајања уговора . 
-На рачуну Продавца  ће се посебно изказати уговорени попуст  из Образца  структуре 
цена. 

Да ли Понуђачи  уместо фиксног рабата израженог у динарима , могу  да понуде  да се обрачун 

попуста на цене  врши на следећи начин: 

-Попуст на ценe 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 (Прилог), који представља саставни део Понуде и 
Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца 
за претходни. 

Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом .,  
што значи да Понуђач  не може да понуди фикни рабат који ће трајати за све време трајања 
уговора   већ може да понуди да се обрачун попуста врши  у складу са преузетим количинама 
на  месечном нивоу  по скали попуста  ,  при  чему је скала попуста изражена у   
динар / литар са ПДВ-ом. 
У складу са наведеним молимо Вас за измену  . 
 
2. Да ли је за Наручиоца прихватљива  измена конкурсне документације  која се односи на 
начин на који се врши промена цене у току реализације уговора ?С обзиром да су цене нафтних 
деривата и друге робе која је предмет ове јавне набавке  променљиве на тржишту нафтних 
деривата предлажемо измену у  следећим ставовима – 

-ст.16. Модел уговора ,члан 2  

-ст 21. - Цена је фиксна и не може се мењати.  

Понуђач предлаже да се цене мењају на следећи начин: 

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

деривата и друге робе која је предмет набавке  утврђују се и мењају одлукама Продавца у 

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

Испоручене нафтне деривате и другу робу која је предмет набавке  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. 

 

3. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да прецизно дефинише рок трајања уговора. Понуђач 

предлаже- Уговор се закључује на временски период од 1 године  а најудуже до утрошка 

уговорених финансијских средстава? 

4.  С обзиром да се дебитне картице везују за авансну уплату на основу предрачуна, да ли је за 

Наручиоца прихватљива авансна уплата на основу предрачуна? 
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Одговори Комисије за јавну набавку трајног алата ЈНМВ бр. 37/18: 
 
 

1. Попуст мора бити изражен у динарима, и мора бити непромењив 

2. Понуђач сво време трајања уговора може мењати цену добара али је у обавези да о свакој 

промени обавести наручиоца, наручилац ће горива плаћати по ценовни која је важила у време 

сипања горива на б.с. понуђача умањено за износ попуста. 

3. Време уговора је непромењиво. 12 месеци од потписивања, без обзира на количину 

утрошених средстава. 

4. Плаћање „кредита“ на картици ће се вршити као и плаћење горива, одложено на 45 дана. 

 

 

 

 

 

Панчево, 06.08.2018.                 Комисија 
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