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ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН МВ бр. 4/2018 – Набавка ГОРИВА 
 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац објављује следеће појашњење и измену Конкурсне документације јавне 

набавке ЈН бр. 4/2018 – Набавка горива и то на основу „Захтева за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2018“, који је достављен Дому 
здравља Чока електронским путем дана 18.05.2018. године. 

 
Постављена питања: 

 

„Поштовани, 
 

У Члану 4. став 1 Модела уговора, наведено је: „Продавац ће сваког 2.-ог у месецу за период од 
15-ог до 30/31-ог претходног месеца и 17-ог у месецу за период од 1-ог до 15-ог у месецу, 

Купцу достаљати збирну фактуру свих отпремница издатих на име Купца у периоду за који се 
врши плаћање.“ 

 

С обзиром да ће се често десити да су 2. и 17. у месецу дани викенда и да је практично 
немогуће, ако се 1-ог и 16-тог врши фактурисање, да већ 2-ог и 17-тог Вама буде поштом 

испоручена фактура, молим Вас да размотрите могућност измене, тако да достава фактура буде 
до 10-тог и до 25-тог у месецу. 

 

Такође, у конкурсној документацији се спомињу „ЦРПНЕ СТАНИЦЕ“. 
Молим Вас да измените овај термин у „БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“.“ 
 

 Одговори на постављена питања:  
 
 

1. У обрасцу број 14. - Модел уговора о купопродаји Конкурсне документације ЈН бр. 

4/2018, члан 4. став 1. Модела угорора мења се и гласи: 

 

У случају да купац користи картицу _________________, Продавац ће до сваког 10.-

ог у месецу за период од 15.-ог до 30./31.-ог претходног месеца и до 25.-ог у месецу 

за период од 1.-ог до 15.-ог у месецу, Купцу достаљати збирну фактуру свих 

отпремница издатих на име Купца у периоду за који се врши плаћање. 
 

2. У тачки 5.18. Конкурсне документације ЈН бр. 4/2018 под називом КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, у Критеријуму 2. – локација црпних станица, 

исправља се техничка грешка у називу критеријума, тако да гласи: 
 

KРИТЕРИЈУМ 2. – ЛОКАЦИЈА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА     20 пондера 

 
Бензинска станица у кругу од 3 км................................................20 пондера 

Бензинска станица у кругу од 3-10 км...........................................15 пондера 
Бензинска станица у кругу од 10-15 км.........................................10 пондера 

 

 
 
 

Комисија за спровођење поступка 

 јавне набавке мале вредности  

ЈН бр. 4/2018 
     


