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Број: 5.2.-1786 

Дана: 25.01.2019. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке добара – набавка горива, ЈН број 02/19-С, за 

који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.01.2019. 

године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

На страни 11, тачка 3.15. 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 континуираног снабдевања добављача немогуће је 

чекати на писмену сагласност добављача тако да тај услов сасвим сигурно нико не може 

испоштовати. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу тачке 3.15. став 4. и 

члана 4. став 2. и 3. Модела уговора, тако да гласе: 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 2 од 3  

 

Тачка 3.15. став 4. 

Усклађивање цена се може вршити након закључења Уговора само из објективних 

разлога, а услед промена цена и услова на тржишту уз претходну писмену сагласност 

Наручиоца која се доставља изабраном понуђачу путем електронске поште. 

Усклађивање цене нафтних деривата утврђују се одлуком изабраног понуђача у складу 

са законом и подзаконским актима. У случају усклађивања цене горива услед наведених 

околности важи цена из званичног ценовника изабраног Понуђача на дан испоруке о чему 

ће изабрани понуђач писмено обавестити Наручиоца путем електронске поште. 

Усклађене 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. 

 

Члана 4. став 2. и 3. Модела уговора 

 

Усклађивање цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних 

разлога, а услед промена цена и услова на тржишту уз претходну писмену сагласност 

Купца која се доставља Продавцу путем елекртонске поште. Усклађивање цене 

нафтних деривата утврђују се одлуком Продавца у складу са законом и подзаконским 

актима. У случају усклађивања цене горива услед наведених околности важи цена из 

званичног ценовника Продавца на дан испоруке о чему ће Продавац писмено обавестити 

Наручиоца путем електронске поште. Усклађене цене не смеју бити више од упоредивих 

тржишних цена о чему ће Продавац бити дужан да достави извештај у коме ће бити 

исказане малопродајне цене од најмање 4 различита добављача нафтних деривата. У 

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

достављања писаног обавештења о раскиду.  

 

Цене горива важе на дан преузимања горива у возило Купца на бензинским станицама 

Продавца. 

 

У вези са наводом заинтересованог лица који гласи “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.“ Наручилац 

наводи да у наведеним одредбама конкурсне документације ни на једном месту није 

предвиђено „сагласност добављача“, већ постоји сагласност Наручиоца као Купац, а коју 

исти увек доставља благовремено путем електронске поште, како постојећем, тако и 

свим претходним продавцима горива са којима је имао уговор. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

На страни 21, тачка 2  конкурсне документације  у условима наводите техничке 

капацитете и поседовање најмање 15 бензинских станица - доказ  извод из важећег Листа 

непокретности. 

 

Да  ли је за Наручиоца прихватљив доказ достављање Пописне листе основних средстава 

на бензинској станици од 2018. године? 
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ОДГОВОР бр. 2: 

 

Понуђач у предметном поступку доказује да поседује најмање 15 бензинских станица и 

то:  

а) на територији Града Новог Сада послује на најмање 3 бензинске станице у власништву 

или закупу на којима врши испоруку свих врста горива која су предмет набавке; 

б) на територији Републике Србије  послује на најмање 12 бензинских станица у 

власништву или закупу на којима врши испоруку горива . 

 

С тим у вези, потребно је у понуди поднети важећи доказ власништава на непокретности 

(извод из важећег Листа непокретности) за бензинске станице, односно доказ 

поседовања бензинских станица по основу закупа (фотокопија важећег уговора о закупу 

и важећег Листа непокретности закуподавца), заједно са Списаком локација - адреса 

бензинских станица у Новом Саду и Републици Србији и Обрасцем бр. 9.- ,,Изјава 

понуђача да располаже довољним  техничким капацитетом“. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

 

На страни 21, тачка 3 конкурсне документације – да располаже довољним кадровским 

капацитетом 

 

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да  у делу доказивања кадровског капацитета, 

достави Извод из електронске базе података Пореске Управе РС (ЕБП-ПУРС) - Извод из 

појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за Понуђача који се односи 

на месец који претходи месецу објављивању јавне набавке. Предлог се базира на 

одредбама Закона о заштити података о личности. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

Наручилац у предметном поступку јавне набавке нема потребу за обрадом података о 

личности у смислу одредби Закона о заштити података о личности. С тим у вези, понуђач 

има право да на достављеним М обрасцима којима се потврђује пријава, промена или 

одјава на обавезно социјално осигурање запослених лица, односно у уговорима о радном 

ангажовању лица, којима понуђач доказује да у моменту подношења понуде располаже 

захтеваним кадровским капацитетом, учини недоступним за Наручиоца податке који се 

у складу са одредбама Закона о заштити података о личности могу третирати као подаци 

о личности (нпр. јединствени матични број грађана, пол, датум рођења и др.). 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 02/19-С                                 

                                                                                          


