
          

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање   

 

Наш број:  2017-1859/7   Датум: 07.03.2017. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 07.03.2017. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2017-1859/6 дана 07.03.2017.године, а која се 

односе на јавну набавку  добара – Горива (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-05/17) дајемо Вам 

појашњења на иста: 

Питање бр.1 

Питање : У техничкој спецификацији, у табели наведени назив за бензин није 

исправан. Према вежаћим правлницима, назив за бензин гласи – БМБ 95 ЕП. Молимо 

Вас да извршите неопходне измене. 

     Одговор: Наручилац ће извршити измену у складу са тренутно важећим 

правилником Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла (Сл.Гласник РС бр.111/2015 од 29.12.2015.) 

Питање бр.2 

Питање : Као додатни услов наручилац захтева да се доставе фактуре као доказ о 

извршеној испоруци. Да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање потврде 

референтних наручилаца и уговори уместо наведених фактура? 



          

 

 

 

 

 

 

     Одговор: С обзиром да је у питању Јавна набавка мале вредности, наручилац је у 

конкурсној документацији ЈНМВ-Т-05/17, предвидео Изјаву о испуњавању обавезних и 

додатних услова (Образац бр.6), којом понуђачи доказују испуњеност тражених 

услова за предметну набавку. У складу са тим, понуђачи могу доставити као доказ ову 

изјаву или копије фактура у дефинисаном временском периоду и траженој вредности 

испоручених добара. 

Питање бр.3 

Питање : У конкурсној документацији и Моделу уговора (члан 6) наведено је да је 

гориво у складу са ЕУРО 5 стандардом. Молимо Вас за измене, будући да је гориво 

одговарајућег квалитета, а у складу са важећим правилницима за ЕД и ЕП БМБ 95 - 

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(СЛ.Гласник РС бр. 111/2015 од 29.12.2015).  

     Одговор: Наручилац ће извршити измену у складу са тренутно важећим 

правилником Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла (Сл.Гласник РС бр.111/2015 од 29.12.2015.) 

 

Питање бр.4 

Питање : На више места у конкурсној документацији Наручилац наводи да се плаћање 

врши путем платних картица. Наиме, преузимање горива се врши путем картица, 

картицама се не врши плаћање. Картице за преузимање горива нису платне картице, 

молимо Вас за измене. 

      Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.5 

Питање : У конкурсној документацији и Моделу уговора (члан 8) није наведено на 

који начин се врши фактурисање, да ли се фактурисање врши 1 или 2 пута месечно. 

Молимо Вас за измене. 

Одговор:  Фактурисање се врши два пута месечно. Наручилац ће извршити измене 

конкурсне документације. 

 

 



          

 

 

 

 

 

Питање бр.6 

Питање : У члану 9 је наведено да се уговор примењује од 09.04.2017. будући да не 

можете предвидети када ће доћи до обостраног потписивања уговора са изабраним 

понудјачем, молимо Вас за измене тако да стоји “уговор се потписује на 12 месеци, и 

почиње да важи даном обостраног потписивања уговора”. 

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 С обзиром да је дошло до измене конкурнсне документације, наручилац помера рок 

за подношење понуда на 16.03.2017. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано 

истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

Одговоре на питања, појашњења и Конкурсну документацију са изменама објавити на 

Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод“Обреновац. 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-05/17 

 


