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Питања:  

 

1.Да ли Понуђачи  за  додатни услов :   

 

-2)2.2 Оцена бонитета за последње две године (2014. и 2015.)  

•Без дана блокаде у последње две године (2014. и 2015.) 

   и 

  2) 4.2 Оцена бонитета за последње две године (2014. и 2015.)  

•Без дана блокаде  

Потребан доказ: Потврда о бонитету издата од Центра за бонитет Народне банке 

Србије 

  

Могу да доставе Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје  Агенција за 

привредне регистре, из раглога што  БОН-ЈН  издаје АПР? 

 

2. Да ли Понуђачи  за  додатни услов : 

   

-2) 4.3 Редовна исплата зарада запосленима  

Потребан доказ: Обрасци ОПЈ и ОД за октобар месец 2016. године . 

Могу да доставе Изјаву на сопственом меморандуму. Ови обрасци више нису   важећи 

   

3. Да ли је могуће измена става у техничкој спецификацији  

 

-Цена добара из тачке 1. може се променити само сагласношћу Наручиоца и Понуђача  

 И става  4 и 5 у  члану  3 моделу уговора. 

Тако да стоји: 

После закључивања уговора  Цене  нафтних деривата утврђују се   и мењају одлукама 

Продавца у складу са  са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици 

Србији. 

Испоручене нафтне деривате 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. 
 

 

 

 

 



 

Одговори: 

 

 

 

1. Под потврдом о бонитету издатом од Центра за бонитет Народне банке Србије 

подразумева се потврда коју издаје надлежни орган. У претходном периоду ове 

потврде је издавала НБС, а сада је надлежност за издавање истих пренета на 

Агенцију за привредне регистре Републике Србије. 

Сагласно изложеном у овој јавној набавци биће прихваћена потврда коју изда 

надлежни орган, конкретно Агенција за привредне регистре Републике Србије 

  

2.  Биће прихваћенa Изјава од стране Понуђача где се под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да су запосленима исплаћене зараде са 

припадајућим порезима и доприносима за месец октобар 2016. године. 

 

3. У члану 3. Модела уговора за ову јавну набавку Наручилац је предвидео: 

 

''Цена  по  литри  безоловног  бензина  Евро  премиум  БМБ  95  или  одговарајућег  

износи 

  динара, цена по евро дизела износи  динара, у складу са понудом 

заведеној код Наручиоца под бројем од  године. 
 

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и 

подзаконским актима. 
 

Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама 

Продавца. 
 

Уколико дође до једностраног повећања цене неког од предметних горива од стране 

Продавца, а услед тога, по оцени Купца настане значајан диспаритет између цена 

предметних горива на тржишту и код Продавца, Купац може једнострано уговор без права 

Понуђача да захтева накнаду штете. 



 

Уколико, у току трајања овог уговора дође до смањења цена предметних горива код 
Продавца, Продавац се обавезује да цену горива умањи и у односу на Купца и то 

у идентичном износу у коме је цена горива умањена.'' 

Наручилац сматра да члан 3. Модела уговора Конкурсне документације МЈН 18/16 

у целини остаје на снази и да га није потребно мењати. 
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