
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

добара-деривати нафте  

(ред. бр. ЈНОП 1/2017) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара-деривати нафте  

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 07.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара-деривати нафте, у оквиру 

кога је поставило следеће питање: 

 

„Moлимо Вас за појашњење и измену конкурсне документације:  

Питање бр.1. 

Да ли је за наручиоца прихватљива измена формулације рока трајања уговора   

у моделу уговора члан 13, којом би се   прецизно  дефинисао   рок важења 

уговора? 

 

Код вас стоји: -  Уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорених 

обавеза по захтеву Наручиоца. 

 

Понуђач  предлаже и може да понуди: 

Уговор се закључује на одређено време и  важи   до утрошка  уговорених 

вредности  из члана 3 овог  уговора. 

Питање бр.2. 

 

Да ли је могућа измена  у моделу уговора  у члану 6   става који гласи: 

- Добављач једном месечно, последњег дана у месецу, доставља Наручиоцу 

коначан рачун за испоручене деривате нафте у претходном месецу, заједно са 

спецификацијама о трансакцијама извршеним путем корпоративних картица. 

 

Понуђач предлаже: 

 
 

 

 
 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 
Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Kомисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
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- Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне 

деривате,  по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама 

путем картице.“ 

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

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

 

 

 

Одговор на питање бр.1. 

 

Наручилац је на предложени текст модела уговора  добио позитивно мишљење од 

Правобранилаштва АПВ број:М104/17 од 28.02.2017.године, те не постоји потреба 

за изменама које потенцијални понуђач предлаже. 

 

 

 

Одговор на питање бр.2. 

 

Исто као одговор на питање бр.1. 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


