
Наручилац: Јавно предузеће “Водоканал” Бечеј 

Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 

Број: ЈН I-5/15 

Датум: 01.10.2015.године 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), а поводом 

примедби понуђача, у поступку јавне набавке добара – горива, уља и мазива, број ЈН I-5/15, комисија за јавне 

набавке врши измену и допуну конкурсне документације на начин како следи: 

 

 

1. Члана 3.14. конкурсне документације мења се и допуњује тако што се: 

 

- постојећи став 4. мења и гласи: 

„Промена цене је могућа у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама из објективних разлога који се 

огледају у промени курса еура/дин у односу на средњи девизни курс НБС који је важио на дан отварања понуда 

за +/–2%, а према званичним подацима Народне банке Србије. Образложени предлог за промену уговорене цене 

у случају повећања курса за више од 2% понуђач доставља Наручиоцу у писаном облику.“  

 

- након става 5. додаје нов став 6. који гласи: 

„Промена цене у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама могућа је из других објективних разлога који 

се огледају у промени цена и услова на тржишту, промени цене сирове нафте на светском тржишту и промени 

фискалних обавеза за ову врсту добара, а сходно политици понуђача и његовим одлукама о ценама истих у 

складу са законским и подзаконским актима.“ 

 

- досадашњи ставови 6. до 11. постају ставови 7. до 12. 

 

 

2. Члан 5. став 2. модела уговора за партије 1, 2 i 3 мења се и гласи: 

„Понуђач се обавезује да Наручиоцу фактурише рачуне за купљено гориво на сваких 15 дана.“ 

 

 

 

3. Члан 6. модела уговора за партије 1, 2 i 3 мења се и гласи: 

„Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача број ******** у року од 30 

дана од дана фактурисања, на основу посебно истављених рачуна.“ 

 

 

4. У обрасцу структуре цене за партије 1 и 3 након става 4 додају се ставови 5 и 6 који гласе: 

„Фактурисање рачуна врши се у року од 15 дана.“ 

„Валута плаћања износи 30 дана од дана фактурисања.“ 

 

 

5. У обрасцу структуре цене за партију 2 став 4 мења се и гласи: 

„Начин плаћања: по посебно истављеним рачунима у року од 30 дана.“ 
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