
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН Д 9/18 

датум: 4.4.2018. године 

 

 

ПИТАЊА: 

 

Везано за Јавну набавку погонског моторног горива, ЈН Д 9/18 у отвореном поступку за потребе 

Црвеног крста Србије обраћамо  Вам се са молбом за појашњење и измену конкурсне 

документације  која се односи на: 

 

1.Питање: Да ли је могућа измена конкурсне документације  везано за давање  одобреног попуста  

у % у односу на малопродајне цене на пумпној стаици у моменту точења , укључена цена горива  

са ПДВ-ом,акцизом ,услуге точења и сви други трошкови? 

Код Вас у    конкурсној документацији стоји : 

 Одобрени попусти на малопродајну цену горива  (уписати износ у процентима за сваку врсту 

горива појединачно): 

 

Ред. Бр. Врста горива 

Одобрени попуст у 

% у односу на 

малопродајне цене 

на пумпи 

1 Све врсте Дизел горива  

2 Све врсте бензина  

3 Ауто гас ТНГ  

Овде посебно напомињемо да се не може нудити попуст на месечном нивоу ако се одређеног 

месеца преузме више од одређене количине горива, већ се попуст даје генерално на сваку 

куповину горива!!! 

% попуста се исказује на цео број без децимала, а ако је исказан у децималама неће бити узет у 

обзир. 

ПОТАЊЕ ПОНУЂАЧА: Да ли Понуђачи  уместо фиксног рабата у %   могу  да понуде  да се 

обрачун попуста на цене  врши на следећи начин: 

-Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Купцу на основу преузетих количина нафтних 

деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим Скалама попуста на преузете 

количине нафтних деривата Продавца (Прилог ), који представља саставни део Понуде и Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за 

претходни. 

Основица за обрачун попуста за нафтне деривате, ТНГ је цена нафтних 

Деривата и ТНГ по ценовнику  Понуђача , који важи на дан испоруке и која 

укључује све порезе и дажбине (нпр. ПДВ, акциза, накнада за формирање 

обавезних резерви нафте и деривата нафте, и евентуалне друге дажбине у 

складу са важећим прописима РС). 

 

Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом .,  



 

што значи да Понуђач  не може да понуди фикни рабат изражен у % већ може да понуди да се 

обрачун попуста врши  у складу са преузетим количинама на  месечном нивоу  по скали попуста  ,  

при  чему је скала попуста изражена у   

 

динарима / литар са ПДВ-ом    а не у   % . 

У складу са напред наведеним молимо Вас  за  измену  на свим местима у конкурсној 

документацији која се односе на попуст у % , у моделу уговора  члан 2, члан 11.     

ОДГОВОР: 

За наручиоца није прихватљива предложена измена услова из конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ:  

2.   У конкурсној документацији  у моделу уговора , у  ставу 2 члана 2 и члану 11 модела уговора  

стоји да су попусти на цене  фиксни и не могу  се мењати у току реализације овог Уговора  .Да ли 

је  могућа измена овог става у складу са напред наведеним предгогом  да се обрачун попуста врши  

на основу преузетих количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по 

важећим Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца? 

ОДГОВОР: 

Везано за претходни одговор, за наручиоца није прихватљива предложена измена услова из 

конкурсне документације. 

         

ПИТАЊЕ:                                                                                                                                              

 3.  Да ли је могућа измена  члана 4 модела уговора  који гласи : 

“Купац ће плаћање извршити на основу фацтуре и доставнице за испоручене количине горива за 

период од----дана “ 

Образложење: 

Купац након потписивања уговора добија картицу која садржи следеће податке: назив купца, 

носиоца картице-возило, врсту нафтног деривате, тип возила идр. Приликом преузимања горива и 

коришћењем картице на бензинској станици Продавца купац  за купљене нафтне деривате добија 

обрачунски листић-слип који је дужан да провери : податке о купцу, броју картице, количину у 

литрима, јединичној цени, износ трансакције, врсту деривата, датум и време када је трансакција 

извршена и да га потпише. Све уочене неправилности на слипу Купац је обавезан да рекламира 

непосредно на бензинској станици приликом куповине. 

Стога предлажемо измену   речи  ”доставница“ да се замени са “спецификацијом о извршеним 

трансакцијама“. 

Измену треба учинити и у ставу 2 члана 7 модела уговора везано за доставу доставнице уз 

фактуру. 

 

ОДГОВОР:  Наручилац ће приликом закључења уговора са изабраним добављачем 

прецизно дефинисати назив документа на основу кога се врши плаћање. То може бити и 

„спецификација о извршеним трансакцијама“, „обрачунски лист“, „отпремница“ или 



слично. У сваком случају ради се о документу који мора да садржи све тражене елементе да 

би се на основу њега извршило плаћање. 

     

ПИТАЊЕ:                                                                                                                                                                   

4. Да ли је могуће брисање  става 1 у члану 9 модела уговора где стоји- Купац може путем писаног 

обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу   раскинути овај уговор у целости или 

делимично и недостајућа добра набавити од другог понуђача, а разлику у цени сносиће Продавац: 

ОДГОВОР: 

Прихватамо сугестију и из модела уговора се бришу речи  „разлику у цени сносиће Продавац“,   

уместо којих се наводи „и од продавца накнадити сву претрпљену штету коју је претрпео због 

учињеног пропуста продавца “  

 

ПИТАЊЕ:                                                                                                                                                                   

5.Да ли је могуће да у моделу уговора  додте став којим би се прецизно дефинисао начин промена 

цена после закључивања уговора .Понуђач предлаже: 

• После закључивања уговора цене нафтних деривата и друге робе која је предмет набавке 

утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате и другу робу која је предмет набавке Продавац ће фактурисати 

Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања 

робе од стране купца на бензинским станицама Продавца. 

ОДГОВОР: 

Наручилац у овој јавној набавци уопште није предвидео цену као елемент на основу кога се 

вреднују понуде, управо због тога што се цене нафтних деривата мењају током године, па се 

и разликују на различитим пумпним станицама истог добављача. 

Наручилац је предвидео да понуђачи морају понудити попуст на укупну цену по литру која 

је важећа на конкретној пумпној станици добављача у тренутку точења, без обзира колико 

та цена номинално износи. 

ПИТАЊЕ 

6. С обзиром да сте навели да су предмет набавке све врсте дизел горива, све врсте бензина ,ауто 

гас,и  да нисте  дефинисали коју врсту дизел горива ,бензина и тнг-ауто гаса  желите да се 

снабдевате на бензинским станицама Понуђча а да цене нису исте за сва  дизел горива, 

бензине,тнг, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се фактурисање врши по цени која важи на дан 

испоруке за ону врсту дизел горива, бензина и  тнг-ауто гаса  (у складу са важећим правилницима 

о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  и тнг) која је преузета на тој  

бензинској станици ? 

ОДГОВОР: Наручилац планира да током трајања уговора точи све врсте горива, а 

оријентациона годишња потрошња наведена је у конкурсној документацији. 



 Наручилац не очекује од понуђача да фактурише све врсте дизел горива по истој цени или 

све врсте бензина по истој цени. 

Добављач ће за уточено гориво фактурисати наручиоцу по ценама за сваку конкретну врсту 

горива које се точи, према важећим ценама на пумпној станици у тренутку точења. 

Попуст који понуђачи дају мора бити исти за све врсте дизел горива без обзира која врста 

дизел горива се точи, односно попуст мора бити исти на све врсте бензина без обзира да ли се 

точи нпр. бензин од 95, 98  или 100 октана. 

ПИТАЊЕ 

7. С обзиром да сте навели да су предмет набавке  дизел горива,  бензини ,ауто гас Понуђач ће уз 

понуду доставити  Изврештај о испитивању и Декларацију  о усаглашености за дизел   гориво 

,бензине и тнг које нуди .Да ли је то прихватљиво? 

ОДГОВОР: Наручилац није изричито као услов тражио конкурсном документацијом да 

понуђачи доставе уз понуду и Декларацију о усаглашености за гориво које нуде, јер је у 

питању законска обавеза добављача да испоручује гориво које задовољава све позитивне 

прописе и стандарде Републике Србије о чему воде рачуна надлежне институције. 

Добављачи свакако могу уз понуду доставити ову Декларацију и Извештај али исти нису од 

значаја за вредновање понуда. 

Црвени крст Србије 

Комисија за јавну набавку 

ЈНД 9/18 


