
 

Дел.бр. 1054/7 

Датум: 15.03.2016. 

Страна 1 од 1         

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 ,14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности - добра – Бензин и дизел гориво за потребе ПУ ,,11 април'', редни број ЈН: 

Д-16-01 

Дана 14.03.2016. године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр. Д 16-01  у 

коме се наводи следеће:  

ПИТАЊЕ: 

 “ Везано за објављени позив за подношење понуда у поступку мале вредности за 

јавну набавку –добра-бензина И дизел горива бр.ЈН Д -16-01,обраћамо се молбом за 

појашњење И могућност измене конкурсне документације у делу који се односе на начин 

И рокове плаћања од стране Наручиоца за испоручена добра. 

Конкурсном документацијом  И моделом уговора (ЧЛАН 3)је наведено: 

“Наручила ће плаћање уговорене цене из члана 2.овог уговора извршити преносом 

средстава на рачун Продавца број------------------ код банке -----------,а у року до 45 дана од 

пријема рачуна И комплетирања документације за плаћање ,по извршеној испоруци 

добара .Продавац се обавезује да за плаћање Наручиоцу достави рачун”. 

Како је јавна набавка конципирана за испоруку горива сукцесивно по захтеву Наручиоца 

на бензинским станицама Понуђача што предпоставља висе трансакција свакодневно 

,наведена формулација је непрецизна јер не наводи захтеване рокове за фактурисање као 

И прецизне рокове за измирење насталих обавеза нпр15 ДАНА;30 ДАНА ;45 ДАНА ) 

или да се остави -------као могућност да Понуђач наведе понуђене рокове за измирење 

обавеза ,стим да је препорука Наручиоца  рокови предвиђени Законом максимално до 45 

дана. 

Такође треба прецизирати рокове за фактурисање нпр; (на седам дана, 

петнаестодневно,једном месечно )како би се прецизно знало када настаје ДПО” 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

 Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати два пута месечно и то за 

потрошњу од 01. до 15. у месецу и за потрошњу од 16. до краја месеца Купцу по цени која 

важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране 

Купца на бензинским станицама Продавца. 

 

Наручилац ће именити члан 2. Модела уговора на страни 22 конкурсне документације у 

складу са датим одговором. 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.     

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 


