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На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку бр.02/2019 у отвореном поступку, за јавну набавку услуга уговор о 

правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети), на захтев заинтересованог лица,  даје  

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Бр.4 

Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у 

писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у 

року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће: 

Питање бр.1: Понуђач је дужан да у Прилогу бр. 6.1 - Образац понуде (стр. 20/47), упише број 

дана одложеног плаћања од дана испоруке деривата. Притом је наведено: „Рок и начин плаћања 

при испоруци (не краћи од 10 дана, а максимално 45 дана од дана испоруке)“.  

 

У Прилогу 6.2 – Образац структуре цене са упутством како да се попуни (стр. 21/47), од Понуђача 

се поново захтева да упише број дана одложеног плаћања од дана испоруке деривата, при чему је 

наведено: „Рок и начин плаћања деривата при испоруци: одложено плаћање у року од 1 до 45 дана 

од дана испоруке“. 

 

Нејасно је - који је рок одложеног рока плаћања при испоруци деривата нафте ? 

 

Наиме, “Рок и начин плаћања при испоруци деривата“ је један од елемената за избор економски 

најповољније понуде - критеријума за доделу уговора (стр. 16/47), и као такав по Закону, мора 

бити одређен. 

 

С тим у вези, потребно је усагласити рок одложеног плаћања деривата при испоруци у Прилогу 

бр. 6.1 - Образац понуде и Прилогу бр. 6.2 – Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни. 

Питање бр.2: Понуђач је дужан да у Прилогу бр. 6.2 – Образац структуре цене са упутством како 

да се попуни (стр. 21/47), упише количину деривата нафте коју нуди, јединичну цену тикета и 

„Укупну понуђену цену без ПДВ-а за 36 месеци“ (колона 5) која се израчунава тако да се понуђена 

количина деривата нафте (колона 3) помножи са јединичном месечном ценом (колона 4) и све то 

помножи са 24 (колона 5 (3*4*24)) !?. 

 



 

У текстуалном упутству како да се попуни образац структуре цене наводи се следеће: „У колони 

5. понуђач уписује укупно понуђену цену без ПДВ-а за дериват нафте ЕВРО ДИЗЕЛ (10ппм 

УЛСД) за 36 месеци, тако што ће укупну количину (колона 3) помножити са јединичном ценом 

(колона 4) и све то помножити са 36.“  

 

Потребно је усагласити образац структуре цене и писано упутство како се утврђује „Укупна 

понуђена цена без ПДВ-а за 36 месеци“. 

Питање бр.3: Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави попуњен и потписан Прилог 

бр. 8. - Модел Уговора о правима на опцијску куповину деривата нафте, на српском и на енглеском 

језику. Иако је српска верзија меродавна у случају спора, обе вeрзије МОРАЈУ да буду садржајно 

једнаке.  

Чланом 2. став 1 Уговора, (стр. 33/47) на српском језику, предвиђено је да се цена тикета 

обрачунава у УСД по тони, док је у енглеској верзији истог члана наведено да се цена обрачунава 

у ЕУР по тони !?  

 

Поред тога, у Члану 7. став 3 Уговора (стр. 36/47) у српској верзији, вредност уговора је исказана 

у УСД, док је у енглеској варијанти исказана у ЕУР !? 

 

Потребно је усагласити српску и енглеску верзију Модела Уговора о правима на опцијску 

куповину деривата нафте. 

 

Имајући у виду потребу за усаглашавањем Конкурсне документације у складу са Законом, молимо 

Вас за кратак продужетак рока за подношење понуда. 

 

Одговор на питање бр.1 

У прилогу 6.2 Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни, на страни 22/47, дошло је 

до техничке грешке, у делу рок и начин плаћања деривата при испоруци: одложено плаћање у року 

од 1 до 45 дана од дана испоруке деривата, где треба да стоји „одложено плаћање у року од 10 до 

45 дана од дана испоруке деривата“. 

У прилогу 6.1 Образац понуде, на страни 20/47, у опису предмета набавке услуге, јасно је утврђен 

рок и начин плаћања при испоруци (не краћи од 10 дана, а максимално 45 дана од дана испоруке). 

Одговор на питање бр.2 

У прилогу 6.2 Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни, на страни 22/47, дошло је 

до техничке грешке у колони 5 Укупно понуђена цена без ПДВ-а за 36 месеци. Код описа како се 

израчунава, уписано је да се понуђена количина деривата нафте (колона 3) помножи са јединичном 

месечном ценом УСД/тона (колона 4) и све то помножи са 24 (колона 5), а треба да стоји да све то 

треба да се помножи са 36 (колона 5), јер је јасно речено да се захтева укупно понуђена цена без 

ПДВ-а за 36 месеци (колона 5). Такође и у упутству стоји како да се попуни образац у колони 5, 

односно да све то треба помножити са 36. 

Одговор на питање бр.3 

У прилогу 8 Модел уговора о опцијској куповини деривата нафте, у члану 2. на страни 33/47 и 

члану 7. на страни 36/47 дошло је до техничке грешке у преводу на енглески језик, где је уписана 

валута ЕУР, а треба да стоји УСД. Из целокупне конкурсне документације, јасно произилази да је 

у питању валута УСД, а осим тога назначено је да је меродавна верзија на српском језику. 

 



 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације. 

Сагласно члану 63. ЗЈН, Наручилац продужава рок за подношење понуда и утврђује: 

- Нови рок за подношење понуда до 27.02.2020.год. до 12.00h 

- Јавно отварање понуда одржаће се 27.02.2020. у 12.30h 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 

 

 

  


