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Број:01-01-2/2019._10 

25.01.2019. 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА 

УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-2/2019. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке: Набавка горива за моторна возила и уређаје са унутрашњим сагоревањем за потребе ЈКП ''Други 

октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-2/2019. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Набавка горива за моторна возила и уређаје са 

унутрашњим сагоревањем за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, се обратило дана 24.01.2019. Наручиоцу, 

путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код 

Наручиоца под  бројем: 01-01-2/2019._9 од 24.01.2019. 

 

Питањe заинтересованог лица: 

 

1. U konkursnoj dokumentaciji, navedena je vasa potreba za naftnim derivatima preko veleprodaje i preko 

benzinskih stanica. 

S obzirom da su u  XXXXXXX, ta dva nacina prodaje organizovana u 2 odvojena sektora, pri cemu su isto tako 

razdvojeni i  uslovi i komercnijalna politika, ja bih Vas zamolila da, kako bi mogli ucestvovati na tenderu izmenite 

konkursnu dokumentaciju. 

Predlazem dve opcije: 1. konkursnu dokumentaciju podeliti na partije, ili 2. razdvojiti nacin placanja kod kolicina 

koje se odnose na veleprodaju i kolicina koje se odnose na kupovinu na bst, ili broj dana odlozenog placanja 

promeniti, da umesto 45 dana to bude 30 dana za sve. 

Naime, veleprodaja ima mogucnost da Vam ponudi odlozeno placanje 45 dana, jer su i ozbiljnije kolicine u pitanju, 

dok mi nismo u toj mogucnosti, mogli bi da Vam ponudimo npr. 30 dana odlozenog placanja od dana fakturisanja. 

 

 

 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:info@oktobar.rs


Одговор Наручиоца 

 

У вези са наведеним Наручилац појашњава: 

Наручилац је начин фактурисања и начин плаћања дефинисао на описани начин / Конкурсна документација / 

Модел Оквирног споразума / Модел Уговора из разлога што Наручилац има објективну потребу да плаћање 

свих испоручених количина горива врши истовремено. Ово из разлога што разлика у начину испоруке не 

захтева нужно различити начин плаћања и/или различите рокове фактурисања, када се исто врши на основу 

јединичних цена које важе на дан испоруке, који дан и које цене су прецизно дефинисане. 

 

Дан испоруке је дан преузимања (истакања) добра на бензинским станицама (продајним местима) понуђача, 

односно испоруке у складишном простору Наручиоца. 

 

Јединична цена добра је цена одређена Ценовником понуђача који важи на дан испоруке, умањена за износ 

попуста (рабат), према Скали попуста за корпоративне клијенте понуђача, коју ће изабрани понуђач доставити 

истовремено са потписивањем Оквирног споразума. 

 

У вези са наведеним, Наручилац остаје при условима и захтевима дефинисаним Конкурсном 

документацијом. 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 20.02.2019. до 10.00 часова.(члан 63. став 5.). 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

               

 

    


