
ЈП  “ИНГРИН“  Инђија  
Број: 1-6/2020 
Дана, 31.01.2020. године 
Цара Душана бр. 1 
Инђија 
 
 

На основу члана  63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  број 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку по захтеву заинтересованог лица за 
додатним информацијама и појашњењем Конкурсне документације за ЈНMВ добара 
број 1/2020 – Горива, који је заведен под  дел. бр. 1-4/2020 дaнa 29.01.2020. године,  
врши Имене и допуне конкурсне   документације објављене дана  28.01.2020. године  на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца,  како следи: 
 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  
  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈНМВ  бр. 1/2020  
 
   
 На страни 31  конкурсне документације врши се измена члана 2. у Моделу   
уговора  тако да сада гласи: 
 

Члан 2. 
«Уговорне стране прихватају укупну вредност уговора у износу ____________ 
динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, утврђеној на основу 
јединичних цена на дан сачињавања понуде.  
Цена нафтних деривата утврђује се одлукама Продавца у складу са законом и 
подзаконским актима. Испоручене нафтне деривате Продавац ће Купцу 
фактурисати по цени која важи на дан испоруке. 
Под даном испоруке подразумева се дан  преузимања робе од стране купца на 
бензинским станицама Продавца. Попуст се одобрава Наручиоцу испостављањем 
књижног одобрења на крају сваког месеца.  
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу достављати све измене званичног 
ценовника у року од 2 (два) дана од дана ступања новог ценовника на снагу.» 
 

Саставни део конкурсне  документације  је  измењена страна 31 конкурсне 
документације  која   се налази    у прилогу  и саставни је део понуде.  
 
 

Рок за подношење понуда за ЈНМВ  број 1/2020  ће  се  обавештењем  
продужити  до 10.02.2020. године  до  13:00 часова.  
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  
- на интернет страници Наручиоца. 
 
 
 



 

 

                                                                               Измена конкурсне документације   
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и број 68/15) и Планом јавних 
набавки за 2020. годину, на основу Одлуке о покретању поступка број 1/2020  од 
21.01.2020. године и Позива за подношење понуда, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности добара број 1/2020; 
- да је Испоручилац  доставио Понуду број ____________ од _________2020. 
године (попуњава Понуђач), која је заведена код Наручиоца дана _________2020. 
године под бројем ______________ (попуњава Наручилац) и која у потпуности 
одговара условима и спецификацији из Конкурсне документације и саставни је 
део овог Уговора; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, 
применом критеријума „најнижа понуђена јединична цена“ донео Одлуку о 
додели уговора број _________ од _________2020. године (попуњава 
Наручилац), којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет уговора је испорука горива за потребе Наручиоцау врстама, 

количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном 
документацијом и понудом Испоручиоца бр. __________ од______________. 
године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским 
прописима, коришћењем кредитних картица Испоручиоца. 

Врсте, опис и карактеристике предмета уговора утврђене су у свему у 
складу са техничком спецификацијом и понуђеним јединичним ценама из 
прихваћене понуде  Испоручиоца  и рабатном  скалом  који чине саставни део 
овог Уговора. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових возила, 
испоручује горива на својим бензинским станицама (пумпама). 

Понуда са спецификацијом из става 1. овог члана и списак бензинских 
станица Испоручилаца  на којима Наручилац преузима горива чини  саставни 
део овог уговора.                                                   

                                                     Члан 2. 
 Уговорне стране прихватају укупну вредност уговора у износу 
____________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, 
утврђеној на основу јединичних цена на дан сачињавања понуде.  

Цена нафтних деривата утврђује се одлукама Испоручиоца у складу са 
законом и подзаконским актима. Испоручене нафтне деривате Продавац ће 
Купцу фактурисати по цени која важи на дан испоруке. 

Под даном испоруке подразумева се дан  преузимања робе од стране 
купца на бензинским станицама Испоручиоца. Попуст се одобрава Наручиоцу 
испостављањем књижног одобрења на крају сваког месеца.  

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу достављати све измене 
званичног ценовника у року од 2 (два) дана од дана ступања новог ценовника 
на снагу. 
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