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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 01/15 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА 

ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ РХМЗ-А 
 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр.01/15 – Набавка горива за моторна 
возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а, наручилац је извршио следеће 
измене и допуне конкурсане документације: 

 

 
1. На страни 14 конкурсне документације у тачки 9. мења се текст 

 
“Понуђач се обавезује да наручиоцу доставља све измене званичног ценовника. 
Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена за ту врсту горива. У 
супротном Наручилац може раскинути уговор, са отказним роком од седам дана од 
дана достављања писаног обавештења о раскиду” 
 
у следећи текст: 
 
“Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са 
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене 
нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. 
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата од стране 
Купца на бензинским станицама Продавца.” 
 

2. На страни 14 конкурсне документације, у тачки 10. после текста “Изабрани понуђач 
је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање, односно 
изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора”додаје се текст “а 
најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора” , па цео текст 
тачке 10 гласи: 

 
“Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за 
авансно плаћање, односно изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења 
уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, поднесе 
бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло 
менице која на уговорени износ који не сме прећи процењену вредност јавне набавке, 
као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса у случају не испуњења 
обавеза из уговора и да поднесе картон депонованих потписа. 
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 
Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе 
бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем 
најповољнијем понуђачу.” 
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3. На страни 23 конкурсне документације мења се текст који је назначен у обрасцу 
понуде у делу који се односи на услове плаћања у следећи текст: 
 
“ Услови и начин плаћања: плаћање се врши на основу авансног предрачуна. Купац 
одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице. Купац уплаћује 
динарска средства на рачун продавца, према инструкцијама Продавца. На основу 
извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац може 
преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картице, до износа 
уплаћених средстава. Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за 
испоручене нафтне деривате, другу робу и услуге по типовима возила, заједно са 
спецификацијама о трансакцијама путем картице.“ 
 

4. На страни 25 конкурсне документаце, текст члана 2. модела уговора мења се у 
следећи текст: 

 
“Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са 
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене 
нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата 
од стране Купца на бензинским станицама Продавца. 
Продавац се обавезује да ће купцу одобравати све попусте на цене и количине које 
одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава 
Купца.” 

   
5.   На страни 29 конкурсне документације, у обрасцу структуре цене, у колони 1 мења 

брише се тект “– канцеларијског материјала”. 
 
 
 

Наручилац ће у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) 
померити рок за достављање и отварање понуда, а обавештење о померању рока 
објавити на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца. 

 
 
 
 
 
 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Срђан Бојковић, дипл.прав. 
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	Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.”

