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Број: 5.2-996     

Дана: 16.01.2018.           

      

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 15.01.2018. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 02/18-С. 

 

  

Дана 15.01.2018. године у 12,16 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

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

број 02/18-С. Наручилац је дана 15.01.2018. године у 14,12 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање у 12,16 часова: 

 

„Поштовани, 

 

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

     1. На страни 11 конкурсне документације део 3.15 Цене и Члану 4 Модела уговора наводите: 

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, о 

чему ће изабрани Понуђач писмено обавестити Наручиоца. Измењене цене не смеју 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.  

    

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 

континуираног снабдевања добављача немогуће је чекати на писмену сагласност добављача 

тако да тај услов сасвим сигурно нико не може испоштовати. 

 

   2.  Захтевате да се достави и: 

Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање 

лиценце за обављање енергетских делатности и начину вођења регистра издатих и одузетих 

лиценци (СЛ. гласник РС, број 87/2015) издату од Агенције за енергетику Републике 

Србије. Правилник је јавно доступан па ме занима да ли је непоходно достављати?  
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 3. На страни 36 Модела уговора у Члану 6, се каже: 

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. 

Ако се захтева преузимање и евидентирање горива искључиво путем компанијских 

кредитних картица онда је потребно да уместо отпремног документа стоји слип тако да 

гласи: Приликом испоруке добара одговорно лице Продавца, са једне стране, и лице које у 

име Купца врши пријем, са друге стране потписују слип.  
 

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 понуђач) 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. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

У Конкурсној документацији, под тачком 3.12. Одредбе о садржини понуде (стр 9/47) и у 

Условима за учешће из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, тачка 5), (стр 20/47), услед техничке грешке, постојећу реченицу којом се захтева 

достављање фотокопије важеће Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на 

мало дериватима нафте утврђену Законом о енергетици (Сл гласник РС, бр 145/2014) и 

Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање 

лиценце за обављање енергетских делатности и начину вођења регистра издатих и одузетих 

лиценци (СЛ. гласник РС, број 87/2015) издату од Агенције за енергетику Републике 

Србије, треба исправити тако да не стоји Правилник о ближим условима..., већ 

Правилником о ближим условима.... 
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С тим у вези, није потребно достављати горепоменути Правилник већ само фотокопију 

захтеване Лиценце која је утврђена Законом о енергетици (Сл гласник РС, бр 145/2014) и 

Правилником о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање 

лиценце за обављање енергетских делатности и начину вођења регистра издатих и одузетих 

лиценци (СЛ. гласник РС, број 87/2015) издату од Агенције за енергетику Републике 

Србије. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

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 става 4. члана 6. Модела уговора није прихватљив. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен и исти истиче дана 25.01.2018. године у 13:00 

часова. 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. ЈНВВ 02/18-С                                 

 

 

 

 

 

 

 
Доставити: 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви      
 


