
1. На питаое кпје се пднпси на начин дпказиваоа датума прпизвпдое рпбе кпја је 

предмет јавне набавке, Наручилац даје следећи пдгпвпр: 

Извршиће се измена Кпнкурсне дпкументације и тражени услпв биће пбрисан (Глава III, 

тач.) Б;  

2. На питаое кпје се пднпси на дпказиваое неппхпднпг ппслпвнпг капацитета из Главе IV 

Услпви за учешће у ппступку јавне набавке, дпдатни услпви, тач. 2), наручилац  даје следећи 

пдгпвпр: 

Извршиће се измена Кпнкурсне дпкументације у тпм делу такп штп ће се кап дпказ 

тражити листа референци п исппрукама у претхпднпј ппслпвнпј гпдини са кпличинама, 

изнпсима,  и листама купаца, верификпвана пптписпм и печатпм пвлашћенпг лица ппнуђача, 

за партију за кпју Ппнуђач даје ппнуду.  

  

3. На питаое кпје се пднпси на исказиваое зависних трпшкпва кпје има ппнуђач у 

реализацији предметне јавне набавке, наручилац даје следећи пдгпвпр: 

У Прилпгу VI – Образац ппнуде тач. 5) Опис предмета набавке, извршиће се дппуна Кпнкурсне 

дпкументације и дефинисати премија;  

 

4. На питаое да ли је за сирпву нафту кпја је ппреклпм из увпза, ппред припадајућих 

сертификата квалитета кпји је прате пд места утпвара дп места истпвара, а затим и дп 

складишта пптребанјпш неки дпкумент п квалитету исте, наручилац  даје следећи пдгпвпр: 

Није пптребан; 

У вези са траженим ппјашоеоем кпје се пднпси на кптације сирпве нафте наручилац даје 

следећи пдгпвпр; 

 Кпнкурсна дпкументација биће дппуоена табеларним прегледпм прпсечне цене на Platt's 

референтне нафте (URALS – RCMB) за тражени перипд;  

 

5. На питаое кпје се пднпси на предлпжени мпдел угпвпра, а у вези са тач. 9. ппдтач. 9.1у 

ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа, наручилац даје следећи пдгпвпр: 

У измени кпнкурсне дпкументације, у Прилпгу VII Мпдел угпвпра речи „власнички 

лист“ биће пбрисане; 

 

6. На питаое кпје се пднпси на гарантни рпк из тач 9. ппдтач. 9.2, наручилац даје следећи 

пдгпвпр: 

У измени кпнкурсне дпкументације, ппдтач. 9.2. биће измеоена такп да гласи: „Захтеви у 

ппгледу гаранције квалитета“. Такпђе, у Прилпгу VI Образац 5, рубрика Гарантни рпк, биће 

пбрисана;  

 

7. У ппгледусугестија кпје се пднпсе  на дефинисаое квантитативнпг и квалитативнпг 

пријема нафтних деривата из члана 7. Мпдела угпвпра, наручилац  даје следећи пдгпвпр: 

Изменпм кпнкурсне дпкументације, члан 7. Мпдела угпвпра биће јаснп фпрмулисан; 


