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Питање: 

1) Koliko iznose (makar okvirno) količine koje će biti predmet svake pojedinačne isporuke, a iz 

razloga što cena dobra uklјučuje i cenu prevoza i sve druge zavisne troškove pa je prethodni 

podatak od značaja prilikom određivanje cene?  

Takođe, neophodan je i podatak o tome u kome vremenskom periodu od dana zaklјučenja 

ugovora će se izvršiti prva isporuka? 

Одговор бр. 1: 

Наручилац планира да предметну набавку реализује у две транше (испоруке) у 

количинама по, око 23 до 24 тоне мазута и то: Прва транша, до 10 дана по закључењу 

уговора, а друга у наредних 30 дана. 

Питање: 

2) U clanu 5 modela ugovora, propisano je da Naručilac može usvojiti zahtev za promenu cene u 

toku trajanja ugovora ukoliko je NIS izvršio korekciju pomenute cene, u odnosu na cenu NIS na 

dan otvaranja ponuda. Eventualna promena cene bi se vršila na taj način što bi se primenila 

procentualna korekcija cene u odnosu na ponuđenu cenu, shodno promeni cene koju je odobrio 

NIS Naftne industrije, u odnosu na cenu koja je važila na dan otvaranja ponuda. 

Na strani 5/22 konkursne dokumentacije je navedeno da je cena fiksna. 

S tim u vezi neophodno je pojasnjenje da li je cena fiksna ili ne, jer je ovaj podatak od znacaja 

prilikom odredjivanja cene? 

Одговор бр. 2: 

Чланом 5 Модела уговора предвиђено је да се цена добра може променити, само ако дође 

до промене цене од стране НИС. Дакле, уговорена цена је фиксна у свим другим 

условима, осим претходно наведених околности ако НИС изврши промену цене. 

Методологија евентуалне промене цена је утврђена истим чланом, а односила и се само на 

количине које би биле испоручене после евентуалне промене цене од стране НИС. 

 

Питање: 

3) Da li uz Obrazac broj 7, odnosno Obrazac broj 8 treba dostaviti I dokaze? 



Одговор бр. 3: 

Образац 7 се односи на достављање података референцама понуђача, односно, о 

извршеним уговорима испоруеке мазута у претходном периоду од 3 године.  

Наручилац не захтева достављање доказа за наведене референце, сходно поступку јавне 

набавке (поступак јавне набавке мале вредности) али задржава право да исте провери 

накнадно. 

  

Питање: 

4) Zbog cega narucilac kao obavezan uslov, u smislu odredbi clana 75. Stav 1. Tacka 5) ZJN,  za 

ucesce u posupku ove javne nabavke nije predvideo dostavljanje vazece licence za obavljanje 

energetske delatnosti trgovine naftom I derivatima nafte? 

 Одговор бр. 4: 

У поступку израде конкурсне документације, наручилац је испустио да наведе обавезу 

понуђача да достави важећу лиценцу за обављање енергетске делатности. 

Дакле, понуђачи, уз своју понуду, поред наведених образаца, имају 

обавезу да доставе важећу лиценцу за обављање енергетске делатности. 

 

Питање: 

5) Sta treba upisati u koloni oznaka ponudjenog proizvoda u Obrascu broj 11? Da li u ovom 

obrascu 2 puta treba upisati ukupnu cenu bez PDV?  

Одговор бр. 5: 

На месту одређеном за уписивање ознаке понуђеног производа, понуђач треба да упише 

произвођачку ознаку понуђеног добра. 

Да, табела је тако формирана да се на два места појављује податак о понуђеној укупној 

цени без ПДВ, што никако не може да направи проблем. 

Специјална болница, 

Комисија за јавну набавку 

03.10.2014. године  

 

 


