
 
 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 

14/15,68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 06/20, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП 

''Скијалишта Србије''  

 

ЈН 06/20 

Енергетска горива, по партијама 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 1 – 06.04.2020. 

 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 
  
Vezano za objavljeni javni poziv za javnu nabavku dobara –energetska   goriva u 

otvorenom postupku ,oblikovanom po partijama JN br.06/20  obraćamo se molbom za 

dodatne informacije i to za PARTIJU 1.Energetska goriva –debitne kartice (euro dizel 

,aditivirani dizel, BMB 95 i aditivirani benzin) do ispunjenja finansijske vrednosti od 

5.000.000,00 RSD u delu: 
Uvidom u konkursnu dokumentaciju na svim mestima je navedeni naziv „debitna kartica“ 

,dok se u odeljku IV Kriterijumi za dodelu ugovora pod tačkom :3) Način plaćanja  boduje i 

ponderiše sa 10 pondera rok odloženog plaćanja od 30  dana ,po mesečnoj fakturiza 

prethodni mesec; 7 pondera-u roku do 20 dana ,po mesečnoj fakturi za prethodni mesec; 

5 pondera –u roku do 10 dana ,po mesečnoj fakturi  za prethodni mesec; 0 pondera –u 

roku do 7 dana ,po mesečnoj fakturi za prethodni mesec, 

U stavu 9 Način i uslovi plaćanja  tačka 9.1. gde stoji : 

„ Naručilac nema mogućnost avansnog plaćanja“ 

Stav 5) OPIS PREDMETA NABAVKE –gde stoji „DEBITNE KARTICE“  

DOK U „Rok i način plaćanja stoji“Odloženo---- dana od dana ispostavljanja računa“ 

Kao i u Modelu ugovora Član 1;Član 3Član 4 stoji „debitne kartice“,dok se Članom 4 

modela ugovora definišu uslovi fakturisanja i plaćanja odloženo. 

Obzirom da se debitnim karticama predviđa preuzimanje naftnih derivata na osnovu 

uplaćenih sredstava avansno na osnovu predračuna,predlažemo da se izvrši korekcija 

konkursne dokumentacije prema zahtevu Naručioca i precizira isporuka goriva i to: 

 

Debitnim karticama na osnovu predračuna ili  

Kreditnim karticama odloženo . 

Vezano za Član 6 Modela ugovora –Sredstva finansijskog obezbeđenja  

Da li je za Naručioca prihvatljivo da se unese i  opcija da izabrani Ponuđač može dostaviti 

kao sredstvo obezbeđenja –menicu kao garanciju za dobro izvršenje posla  ? 

 

Obzirom na novonastalu situaciju i otežane uslove poslovanja u uslovima vanrednog 

stanja ,radne aktivnosti se obavljaju od kuće. 

Potrebna nam je informacija da li bi za Naručioca bila prihvatljiva opcija da se Ponuda 

dostavi putem e-maila ,skenirana sa potpisom bez pečata Ponuđača sa unetim svim 

elementima kako je zahtevano konkursnom dokumentacijom i dostavljenim svim 

zahtevanim dokazima  putem ZIP FAJLA ZAŠTIĆENOG LOZINKOM KOJU BISMO VAM 

DOSTAVILI U POSEBNOM E-MAILU KOJI BISTE NAZNAČILI NA DAN OTVARANJA PONUDA. 

U nadi da ćete imati razumevanja za novonastalu situaciju   ,molimo da razmotrite opciju 

dostave Ponude na predloženi način. 
 

 



 

 

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА: 

 

 

- Врши се измена конкурсне документације за партију 1, прецизира се испорука 

горива и то КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА ОДЛОЖЕНО. 
 

 

- Изабрани понуђач за партију 1, може доставити меницу за добро извршење посла, као 

средство обезбеђења, уз обавезно достављање и меничног овлашћења и картона 

депонованих потписа. 

 

- Наручилац неће прихватити понуду која буде достаљена електронским путем.  

Наручилац је у тачки 2. став 4 обрасца „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ 

конкурсне документације, прецизирао начин достављања исте, односно, Наручилац није 

предвидео конкурсном документацијом достављање понуда путем е-мејла, у складу са 

ЗЈН, чл. 89 ст.3. 

 

 

 

 

 

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. 

 

 

Kомисија за јавну набавку бр.06/20 


