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Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално-финансијске послове  
Одељење за послове набавки  
07 број 404-ЈН-17/20  
22.07.2020. године  
Б е о г р а д  
 
 

ПРЕДМЕТ: Oдговори на питања и измене  у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума  за јавну набавку добара - Нафтни деривати (гориво), за потребе 

Министарства унутрашњих послова,  обликованом по партијама, 
ЈН број 17/20 

 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 
и 68/15“), достављамо Вам одговоре на питања и измене у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: нафтни деривати (гориво), за потребе 
Министарства унутрашњих послова, обликованом по партијама, ЈН број 17/20 

ПИТАЊЕ 1. У вези са ЈН 17/20, да ли је стандард OHSAS 18001- систем управљања 
заштитом здравља и безбедности на раду може да се замени  са стандардом ISO 45001? 

ОДГОВОР 1. Прихвата се OHSAS 18001 - систем управљања заштитом здравља и 
безбедности на раду  или  ISO 45001- систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на 
раду. 

 

ПИТАЊЕ 2. Да ли је за вас као понуђача прихватљиво да се фактурисање врши једном 
месечно, а да се плаћање врши у року од 30 дана од датума фактурисања? 

Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације у том делу. 

Молимо Вас да нам одговорите у што краћем року и продужите рок за предају конкурсне 
документације, уколико дође до измена. 

ОДГОВОР 2.  Наручилац у погледу начина фактурисања остаје при захтевима из конкурсне 
документације. 

 

ПИТАЊЕ 3. Молим вас да размотрите, да ли би било могуће искористити приступ 
формирања цене на бази формуле у складу са светском праксом формирања цене за дату 
врсту горива? 

У складу са тим приступ за формирање цене би био максимално транспарентан и изгледао на 
следећи начин (на пример):  
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Формула цене за услов испоруке ЈET А-1  FCA  Аеродром “ Никола Тесла“ Београд, под 
крило (уз примену Incoterms-a 2010):  

- се обрачунава на бази објављених  Platts котација (u USD) просек средњих котација  зa Jet 
Av.fuel за  FOB Med (Italy), за месец који предходи месецу испоруке – плус фиксна  премија (u 
USD) зa цео период трајања Уговора, 

- утврђена продајна цена авио горива биће изражена у динарима, 

За испоруке авио горива од 1. до 15. дана текућег месеца узима се средњи курс Народне Банке 
Србије за USD за девизе првог дана у текућем месецу, 

за испоруке авио горива од 16. до последњег дана текућег месеца узима се средњи курс 
Народне Банке Србије за USD за девизе 16. дана у текућем месецу. 

У случају да се на наведене дане не објави курсна листа Народне Банке Србије, као основ за 
обрачун узима се последња објављена курсна листа Народне Банке Србије за USD. 

ОДГОВОР  3 - ИЗМЕНА:  Наручилац за партију 1. Гориво (нафтни деривати), за потребе 
Министарства унутрашњих послова – интерне пумпе Министарства – седиште, мења 
приступ формирања цене на бази формуле, у складу са светском праксом формирања цене за 
дату врсту горива. 

Измене за наведену партију се налазе у обрасцу структуре цене, начину формирања цена,  у 
моделу оквурног споразума и моделу уговора.  

 

ПИТАЊЕ 4. Молимо вас да размотрите да ли имате потребу за снабдевњем  млазним 
горивом на више локација? 

У складу са тим можемо понудити поред снабдевања на Аеродрому “ Никола Тесла“ Београд 
и точење на Аеродрому „Константин Велики“ Ниш. 

У том случају би било потребно то навести у тендерској документацији и нацрту оквирног 
споразума и уговору. 

ОДГОВОР 4.  –  ИЗМЕНА  Наручилац има потребу за испоруком млазног горива ЈЕТ А1 и 
на Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, те су у скалду са тим извршене измене за 
партију 1. у делу који се односи на место испоруке и оквирне количине млазног горива по 
местима испоруке.  

 

Наручилац је све напред наведене  измене  извршио у конкурсној документацији објављеној 
дана  10.07.2020. године, коју због наведених  измена проглашава НЕВАЖЕЋОМ. 

Све измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ објављеној 
22.07.2020. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mup.gov.rs/
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Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој конкурсној доклументацији објављеној 
22.07.2020. године. 
 
Због измена конкурсне документације Рок за преузимање конкурсне документације и 
доставу понуде је  продужен до 03.08.2020. године до 10:00 часова. Благовременом се сматра 
понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства (на наведеној 
адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока. 
 
Време и место отварања понуда: Поступак отварања понуда спровешће се 03.08.2020. 
године у 11:00 часова, у просторијама Министарства. 
 
 

     КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


