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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације за 
поступак јавне набавке бр. 1.1.18/2020 – Горива (у даљем тексту: Конкурсна документација), 
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.1.18/2020 – Горива  
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 

I питање/захтев за појашњење:  
 
Поштовани , 
 
Молимо Вас да размотрите могућност и да извршите  измену конкурсне документације како 
би потенцијални Понуђач могао да учествује  у јавној набавци  и  достави  исправну понуду. 
 
  1. С обзиром да је Евро БМБ 98  у асортиману малог број Добављача, да ли је за Наручиоца 
прихватљиво да Понуђач уместо Евро БМБ 98 може да понуди  Евро БМБ 100 октана, ТАКО ДА 
СТОЈИ  Минимум БМБ 98. Понуђач уписује дериват који нуди……………………)…………….  2.000 лит. 
 
  2. Код Вас на страни 16 , понуди , обрасцу структуре цене, моделу уговора стоји –Понуђач у  
понуди може да понуди рабат/попуст на понуђену цену. Рабат се искаује у % (проценту), исти 
је фиксни и примењује се током трајања уговора. 



 

 

 
Износ рабата-попуста се нуди у процентимa % 
 
*** износ попуста треба бити исказан у процентима за на то предвиђеном месту и треба 
одговарати износу који буде разлика између цене  из ценовника и понуђене цене, док у 
случају да постоје несаобразности Наручилац ће сам израчунати проценат попуста у односу на  
наведене цифре у обрасцу структуре цене и затражити потврду од понуђача као исправку 
рачунске грешке. 
 
- у моделу уговора стоји :Добављач је у својој понуди број __________ од ___________године 
определио попуст (рабат) у  износу од _______ % , који ће важити све време трајања овог 
уговора. 
 
Да ли Понуђачи  уместо фиксног попуста - рабата израженог у %, могу  да понуде  да се 
обрачун попуста на цене врши на следећи начин: 
 
- Попуст на ценe 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. 
 
Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом што значи да Понуђач  уместо 
фиксног рабата израженог у % нуди  да се обрачун попуста врши  у складу са преузетим 
количинама на  месечном нивоу  по скали попуста  на преузете количине нафтних деривата,  
при  чему је скала попуста изражена у динар / литар са ПДВ-ом. 
 
У складу са наведеним молимо Вас за измену. 
 
3. У Члaну 5. Moдeлa угoвoрa (рoк и нaчин плaћaњa) стojи: ”Плaћaњe Дoбaвљaчу зa 
испoручeнa дoбрa сe врши нaкoн свaкe испoрукe дoбaрa” 
 
Примeдбa: 
 
Испoрукa гoривa путeм крeдитних кaртицa за куповину гoрива oмoгућaвa Купцу прeузимaњe 
гoривa нa бeнзинским стaницaмa пoнуђaчa у рaдoн врeмe oбjeктa и прeтпoстaвљa мoгућнoст 
вишe трaнсaкциja у тoку свaкoг дaнa кaдa Нaручилaц имa пoтрeбу зa прeузимaњeм гoривa. 
Teхнички je нeизвoдљивo фaктурисaњe нaкoн свaкe испoрукe дoбaрa . 



 

 

 
Фaктурисaњe сe врши : 
 
- Фактурисање настаје 15-ог ( петнаестог)  календарског у месецу за продају остварену у првих 
15.(петнаест)календарских  дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају 
остварену од 16-ог  (шеснаестог) календарског  у текућем месецу до краја месеца 
 
Или 
 
- Последњег дана у текућем  месецу за продају остварену од  првог до последњег дана 
утекућем  месецу. 
 
У  складу са опцијом која  купцу више одговара, неопходно је извршити измену у складу са 
наведеним. 
 
  4. С обзиром да цене нису исте за испоруку горива на бензинским станицама путем 
компанијских картица и превозом аутоцистерном у складиште Наручиоца молимо вас да 
уклоните текст из члана 3 . став: 
 
(изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. одговарајуће услове за складиштење 
деривата нафте, то може бити и седиште купца), на основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. 
глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 
и 10/2013). 
 
или 
 
да раздвојите нафтне деривате који би се превозили аутоцестерном у складиште Наручиоца. 
 
С поштовањем. 
 
 

Одговори на питања/указивања у складу са нумерацијом заинтересованог лица:  
 
1) Имајући у виду одредбе члана 71. ЗЈН, Наручилац би свакако прихватио добро које испуњава 
задате карактеристике, односно и квалитетније је од прописаног, какав је случај са поменутим 
БМБ 100 октана, али ће у циљу транспаретности и недвосмилености захтева у конкурсној 
документацији извршити измену конкурсне документације у том делу и предвидети минимум 
квалитета када је БМБ од 98 октана у питању.  
 
2) Уз сво разумевање захтева заинтересованог лица, наручилац остаје при захтеву да уколико 
понуђачи нуде попуст то изразе у процентима. Са друге стране, као што је познато свим 



 

 

заинтересованим лицима нису дужна да понуде попуст, те самим тим ни да упишу било какав 
проценат на предвиђеном месту. С тим у вези, уколико понуђач који учествује и не понуди 
процентулни попуст, а буде изабран као добављач, па сходно својој пословној политици нуди 
неке погодности приликом извршења уговора и количинског преузимања добара, је то свакако 
у том моменту могуће применити. 
 
3) Не можемо се сложити са констатацијом заинтересованог лица да је фактурисање након 
преузимања добара технички неизводљиво, с обзиром на позитивна искуства у том смислу 
претходних година. Уколико је пак заинтересовано лице мислило на технику немогућност само 
када је оно у питању, је сасвим друга околност, на коју Наручилац не може одговорити 
позитивно из разлога што самој унутрашњој организацији, односно организацији посла 
Наручиоца управо такав начин фактурисања одговора, те ће у овом случају Наручилац остати 
при наводима из конкурсне документације. 
 
4) С обзиром да Наручилац не планира да користи наведени изузетак у току извршења 
предмета уговора, изоставиће тај део члана 3. модела уговора кроз измену конкурсне 
документације. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

  


