
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа града Вршца 

Адреса: Трг победе 1  

Датум: 27.10.2016.  

Број: 404-94/2016  

 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сужбени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, Градска управа града Вршца је дана 
27.10.2016. године сачинила: 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА, Ред. бр. 

ЈН 404-94/2016 
 

 
1)  На страницама 20 и 21 конкурсне документације  бришу се ставови 3.,4. и 5. Члнана 
3. Модела уговора и додаје се Члан 4. следеће садржине: 
„С обзиром да је реч о сукцесивним испорукама горива за период од 12 месеци, после 
закључивања уговора цене су променљиве и утврђују се одлукама понуђача у складу са 
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Одлуке Понуђача о 
променама цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се 
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата. 
 
Понуђач је дужан да омогући наручиоцу увид у актуелни ценовник за предметна добра 
и о свакој корекцији цена писмено обавести наручиоца. 
 
У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном ставу важи 
цена из званичног ценовника Понуђача на дан испоруке. 
 
Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи 
на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране 
Наручиоца на бензинским станицама Добављача.„ 

 
2) У упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни  26 конкурсне 
документације, у тачки VIII.9. - Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге 
околности од којих зависи прихватљивост  понуде, бришу се други и трећи пасус, а 
додаје се следећи текст: 
 
„С обзиром да је реч о сукцесивним испорукама горива за период од 12 месеци, после 
закључивања уговора цене су променљиве и утврђују се одлукама понуђача у складу са 
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Одлуке Понуђача о 



променама цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се 
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата. 
 
Понуђач је дужан да омогући наручиоцу увид у актуелни ценовник за предметна добра 
и о свакој корекцији цена писмено обавести наручиоца. 
 
У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном ставу важи 
цена из званичног ценовника Понуђача на дан испоруке.“  

 
Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и обавезне су за све 
понуђаче. 
 
 
Прилог: 
1) измењене стране конкурсне документације 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 



Страна 21 од 30 
 

Члан 4. 
С обзиром да је реч о сукцесивним испорукама горива за период од 12 

месеци, после закључивања уговора цене су променљиве и утврђују се одлукама 
понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици 
Србији. Одлуке Понуђача о променама цена нафтних деривата се доносе у оним 
интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на 
тржишту нафних деривата. 

Понуђач је дужан да омогући наручиоцу увид у актуелни ценовник за 
предметна добра и о свакој корекцији цена писмено обавести наручиоца. 

У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном 
ставу важи цена из званичног ценовника Понуђача на дан испоруке. 

Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени 
која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања 
робе од стране Наручиоца на бензинским станицама Добављача 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на текући 

рачун Добављача број ____________________________ код банке 
____________________________ .  

Плаћање се врши у року од ____ дана од датума ДПО на основу 
испостављених фактура. ДПО је дан фактурисања и настаје 15. и последњег дана 
у месецу. 

 Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог)  
календарског у месецу за продају остварену у првих 15 ( петнаест) календарских  
дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог  
(шеснаестог) календарског у текућем месецу до краја месеца. 

 
Члан 6. 

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину). 

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 7. 
Наручилац преузима деривате нафте на бензинским станицама 

Добављача, путем корпоративних картица. 
 
 

Члан 8. 
Добављач доставља Наручиоцу рачун за испоручене деривате нафте у 

претходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним 
путем корпоративних картица. 
 

Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, 
не буде обухваћена рачуном за тај период, биће укључена у рачун за наредни 
обрачунски период. 

Члан 9. 
Добавач ће Наручиоцу, за куповину деривата нафте на бензинским 

станицама, издати корпоративне картице у одређеном броју. 



Страна 26 од 30 
 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора.  

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје 
име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
VIII.9.  Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост  понуде  
 

Наручилац ће извршити плаћање уговорених количина горива, које су 
преузете путем картица, на основу уредно испостављених фактура.  
 
С обзиром да је реч о сукцесивним испорукама горива за период од 12 
месеци, после закључивања уговора цене су променљиве и утврђују се 
одлукама понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 
деривата у Републици Србији. Одлуке Понуђача о променама цена нафтних 
деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањима цена на тржишту нафних деривата. 
 
Понуђач је дужан да омогући наручиоцу увид у актуелни ценовник за 
предметна добра и о свакој корекцији цена писмено обавести наручиоца. 
 
У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном 
ставу важи цена из званичног ценовника Понуђача на дан испоруке. 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко 
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 
оверава. У случају било каквих исправки исте морају бити оверене печатом 
и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач понуду даје искључиво на достављеном обрасцу у који уноси све 
тражене податке. Уколико понуду не достави на овом обрасцу или ако иста 
не садржи све тражене податке, наручилац може одбити понуду  
 
Понуда мора да садржи: 

� Изјаву(е) којом се испуњавају услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона  


