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Број:5.2.-28333      

Дана:24.10.2017.           

       

 

 

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 23.10.2017. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка горива – контигент Б, број 24/17-С. 

 

  

Дана 23.10.2017. године у 10,51 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку добара у отвореном поступку – Набавка горива – 

контигент Б, број 24/17-С. Наручилац је дана 23.10.2017. године у 12,45 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање у 10,51 часова: 

 

„Поштовани, 

 

     У вашој конкурсној докумнтацији смо наишли на неке спорне услове за учествовање. 

     1.На страни 11 конкурсне документације и Члану 4 Модела уговора наводите: 

    Купац се обавезује да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су 

утврђене у понуди Продавца и Обрасцу структуре цене.  

Промена цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних разлога, 

а услед промена цена и услова на тржишту уз претходну писмену сагласност Наручиоца. 

Цене нафтних деривата утвђују се одлуком изабраног Понуђача у складу са законом и 

подзаконским актима. У случају промене цене горива услед околности наведених у 

претходном ставу важи цена из званичног ценовника изабраног Понуђача на дан испорукео 

чему ће изабрани Понуђач писмено обавестити Наручиоца. Измењене цене несмеју бити 

више од упоредивих тржишних цена о чему ће изабрани понуђач бити дужан да достави 

извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од најмање 4 различита добављача 

нафтних деривата. У супротном, наручилац може раскинути уговор. 

   У супротном, Купац може раскинути уговор са отказним роком од седам дана од дана 

   достављања    писаног обавештења о раскиду..  

    

Да ли је могућа измена става који се односи на цене, тако да гласи : 

 

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. 

Образложење: 

Цену нафтних деривата утврђује Продавац, на основу кретања на тржишту нафтних 

деривата и важе на дан испоруке , на основу чл. 88. Закона о енергетици (Сл. гласник РС, 

бр. 145/2014), где се одређују које цене су регулисане, а које цене су слободне, као и чл. 36 

став 2. Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има 

законску могућност да слободно формира цене.Због начина промене цене деривата и 
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континуираног снабдевања добављача немогуће је чекати на писмену сагласност добављача 

тако да тај услов сасвим сигурно нико не може испоштовати. 

 

 

   2.  Да ли је могућа измена   у  члану 6  где пише: 

 

 Приликом испоруке добара сачињава се отпремни документ који потписују одговорно лице 

Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и лице које у име Купца врши пријем, са 

друге стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним представником 

Купца.  

Начин преузимања и евидентирања горива је искључиво путем компанијских кредитних 

картица на пумпним станицама Продавца. 

 
 

С обзиром да се преузимање горива врши искључиво путем компанијских картица где се 

приликом преузимања издаје фискални исечак –слип Понуђач предлаже да овај став гласи:  

- Приликом испоруке добара Купцу се издаје фискални исечак –слип који потписује 

одговорно лице. 

 

3. Да ли је могућа измена  у делу доказивања кадровског капацитета, предлажемо да  се за 

доказ доставе М обрасци за 15 запослених радника,без достављања уговора о радном 

ангажовању .Давањем изјаве на обрасцу из  конкурсне  документације  понуђач такође 

доказује   да располаже  кадровским капацитетом. 
 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој конкурсној 

документацији као и померање рока предаје понуде у случају да прихватите наше 

примедбе.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац је јасно описао у Конкурсној документацији у тачки 3.15. начин измене цене. 

Такође, у Моделу уговора у члану 4. јасно је наведен начин измене цене. С тим у вези, 

Продавац (Изабрани понуђа) ће писаним путем (а писаним путем се сматра е-маил, пошта, 

факс) обавестити Купца (Наручиоца) о промени цене и упутити захтев у којем ће од Купца 

затражити сагласност за промену цена услед објективних околности, те доставити доказ да 

су околности такве да утичу и на друге добављаче нафтних деривата о чему ће доставити 

извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од најмање 4 различита добављача 

нафтних деривата.  

 

Наведени начин усклађивања цене, без примедби и несугласица Купца и Продавца, уредно 

је поштован током претходних година током реализације набавке горива. 

 

На крају Наручилац наводи да је из одредби конкурсне документације јасно да Наручилац 

није захтевао, као што је наведено у питању „писмену сагласност добављача“. 

 

С тим у вези, наведени предлог измене члана 4. Модела уговора није прихватљив. 
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ОДГОВОР бр. 2: 

 

Као што је наведено у члану 6. Модела уговора отпремни документ, који се сачињава 

приликом испоруке добара, потписује с једне стране одговорно лице Продавца које 

извршава отпрему, а с друге стране овлашћено лице које у име Купца врши пријем добара. 

 

За разлику од отпременог документа, обрачунски листић – слип у пракси потписује само 

овлашћено лице Купца које врши пријем добара. 

С тим у вези, наведени предлог измене став 4. члана 6. Модела уговора није прихватљив. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

Наручилац је у оквиру конкурсне документације као додатни услов довољног кадровског 

капацитета захтевао 15 радно ангажованих лица. 

 

Радно ангажована лица у смислу Закона о раду су лица у радном односу – запослена лица, 

као и лица која обављају рад ван радног односа. 

 

Понуђач је дужан да у понуди за запослена лица достави фотокопију одговарајућег М-3А за 

сваког запосленог до 01.10.2010. године,образац М-А за запослене после 01.10.2010. године, 

а М1/М2 за запослене пре 1994. године. 

 

За лица која обављају рад ван радног односа понуђач у понуди доставља уговоре о радном 

ангажовању.  

 

С тим у вези, наведени предлог измене доказа кадровског капацитета није прихватљив. 

 

На овом месту, Наручилац напомиње и да понуђач може на достављеним М обрасцима, као 

и уговорима о радном ангажовању, учинити недоступним за Наручиоца податке који се у 

смислу одредби Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 

104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) могу третирати као подаци о личности 

(јединствени матични број грађана, пол и датум рођења). На исти начин понуђач може 

поступити и у вези са подацима о заради лица и другим финансијским подацима у уговору. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен и исти истиче дана 02.11.2017. године у 13:30 

часова. 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. ЈНВВ 24/17-С                                 

 

 

 

 

 

 

 
Доставити: 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви      
 


