
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 

Н О В И   Б Е Ч Е Ј 

Број ЈНМВ: IV 04-404-1/1-2017 

Датум:   21.03.2017. год. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку горива по партијама за потребе  

                     општине Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-1/1- 2017 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење поступка јавне набавке горива по партијама за потребе 

општине Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-1/1-2017, је дана 20.03.2017. године примила захтеве два 

потенцијална понуђача за додатним информацијама или појашњењима, као и за измену Конкурсне 

документације за предметну набавку горива, те у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама, одговара на примљене захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације: 

 

Питање бр. 1.: 

„Поштовани,  

Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације: 

У члану 5. Модела уговора, стоји “ Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из прихваћене 

понуде, у складу са опцијом у понуди, мора бити фиксна током важења уговора и не може се мењати, 

односно не подлеже променама.  

Наручилац ће дозволити усклађивање-промену цене за предмет јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, само уколико дође до промена набавних цена (повећања или смањења), које је 

условљено кретањима на тржишту нафтних деривата, сходно одредбама члана 115. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2013, 14/2015 и 68/2015), с тим што је Добављач дужан да 

приликом промене цене у писменој форми обавести Наручиоца о истом најкасније  у року од 3 (три) 

дана од дана промене цене, достављањем Обавештења са образложењем промене цена и као доказ 

достави ценовник рафинерије од које се исти снабдева.“ 

Предлажемо да уместо наведеног у овом члану стоји “ Цене нафтних деривата, остале робе и услуга у 

Србији које Продавац пружа на бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са  

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате, осталу 

робу и услуге у Србији, Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а који 

подразумева дан преузимања нафтних деривата, друге робе и услуга од стране Купца на бензинским 

станицама Продавца у Србији.“ 

Одговор на Питање бр. 1.: 

Комисија Наручиоца остаје при наведеном ставу. 

 

Питање бр. 2.: 

Предмет: примедбе на  Јавну набавку за гориво 

Поштовани, 

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

       1.Цене: 

       



        

       На страни 8 конкурсне документације наводите: 
    Наручилац купује гориво од понуђача по малопродајним ценама.  

Уговорена цена из прихваћене понуде, у складу са опцијом у понуди, мора бити фиксна током важења уговора и 

не може се мењати, односно не подлеже променама.  

С обзиром на чињеницу да се промене цена нафтних деривата утврђују одлукама понуђача у складу са кретањима 

цена на тржишту нафтних деривата, Наручилац ће дозволити усклађивање-промену цене за предмет јавне набавке 

из објективних и доказивих разлога, само уколико дође до промена набавних цена (повећања или смањења), које 

је условљено кретањима на тржишту нафтних деривата, сходно одредбама члана 115. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2013, 14/2015 и 68/2015), с тим што је Добављач дужан да приликом 

промене цене у писменој форми обавести Наручиоца о истом најкасније  у року од 3 (три) дана од дана промене 

цене, достављањем Обавештења са образложењем промене цена и као доказ достави ценовник рафинерије од које 

се исти снабдева. 

Наведено усклађивање цена ће бити извршено у складу са  унапред  јасно дефинисаним параметрима конкурсној 

документацији и у уговору. У том случају, наручилац ће извршити измене уговора током његовог трајања сходно 

одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 

       Исти став наводите и у моделима уговора за све три партије. 

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.Начин на који 

„дозвољавате“промену цену је непрактичан и практично неизводљивобзиром да је потребно 

континуирано снабдевање горивом и прилком промене цена. 

Одговор на Питање бр. 2.: 

Комисија Наручиоца остаје при наведеном ставу. 

 

Питање бр. 3.: 

2.Фактурисање: 
Наручилац ће, по испостављеним фактурама добављача, плаћати у року од 15 дана по извршеном промету, 

уплатом на текући рачун понуђача. 

Понуђач ће достављати рачуне за извршене испоруке горива првог и петнаестог у месецу. 

         Да ли je могуће фактирисање сваких 15 дана а плаћање 15 дана од насатанак ДПО? 

Одговор на Питање бр. 3.: 

Комисија Наручиоца остаје при наведеним условима фактурисања и плаћања.  

 

Питање бр. 4.: 

3.Пословање без губитка 

На страни 10 конкунрсне документације као додатни услов тражите: 

а) Да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (у периоду 2014, 2015 и 2016. г.) није пословао 

са губитком; 

Члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa дeфинисaнo je дa нaручилaц мoжe дeфинисaти дoдaтнe услoвe у 

пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг кaпaцитeтa увeк кaдa je пoтрeбнo имajући у 

виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe ниje тaкaв, дa зaхтeвa пoзитивнo финaнсиjскo 

пoслoвaњe, вeћ сe спoсoбнoст извршaвaњa прeдмeтa нaбaвкe дoкaзуje крoз пoтврдe, лицeнцe и увeрeњa 

дoстaвљeнa крoз списaк oбaвeзних услoвa. Нaручилaц пo истoм члaну Зaкoнa мoжe зaхтeвaти пoтврду дa 

пoнуђaч дoкaжe дa нaд њим ниje пoкрeнут пoступaк стeчaja или ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни 

стaчajни пoступaк. Taкoђe, нaручилaц имa мoгућнoст дa зaхтeвa и дeфинишe тип и врсту срeдствa 



oбeзбeђeњa кojим сe гaрaнтуje oзбиљнoст пoнудe пa и дoбрo извршeњe пoслa тe у тoм смислу Нaручилaц 

мoжe зaхтeвaти и сигурниja срeдствa oбeзбeђeњa кao штo je бaнкaрскa гaрaнциja, укoликo тo прoцeни 

кao нeoпхoднo. Имajући свe нaвeдeнo у виду смaтрaмo дa je зaхтeв дoдaтнoг услoвa нeoснoвaн.  

Одговор на Питање бр. 4.: 

Комисија Наручиоца остаје при наведеном услову за учешће у предметном поступку. 

 

Питање бр. 5.: 

4.Додатни услов  

Референт листа са Потврдама за све наручиоце / купце наведене у обрасцу Референт листе и најмање 

10  уговора, закључених са референтим наручиоцима / купцима 

       Овакав услов захтева сасвим сигурно више времена од рока који сте Ви навели јер не може нико 

планирати време својим сталним купцима због јавне набавке другог купца, па је потребно повећати рок 

за предају документације или избацити такав услов. 

Одговор на Питање бр. 5.: 

Комисија Наручиоца остаје при наведеном додатном услову за учешће у предметном поступку, без 

измене предметне Конкурсне документације и продужења рока за подношење понуда.  

 

Питање бр. 6.: 

5. Доказ да је лиценца важећа, издату од Агенције за енергетику Републике Србије (решење, потврда);  

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни 

на интернет страницама надлежних органа, и то: 

    3) важећа дозвола надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: 
- решење о издавању лиценце за обављање енергетске делатности трговине 

моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава : 

Интернет страница Агенције за енергетику Републике Србије - линк «Лиценце» - подлинк 

«Регистар лиценци» http://www.aers.rs                    
 Тражимо брисање вашег става. 

Одговор на Питање бр. 6.: 

У Конкурсној документацији Наручилац је прецизирао да понуђач није дужан да доставља на увид 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити 

понуду као неприхватљиву,  уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако 

понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 

доступни, “ те Комисија Наручиоца остаје при наведеном додатном услову за учешће у предметном 

поступку и не врши измену Конкурсне документације. 

 

Питање бр. 7.: 

6. Промена реченице у Члану 1. Модела уговора за све три партије: да је изабрани понуђач - извођач 

радова на дан закључења уговора предао наручиоцу меницу као гаранцију за извршење уговорних 

обавеза;  

Ми нисмо извођач радова. 

Одговор на Питање бр. 7.: 

Комисија је извршила увид на страни  47/58 предметне Конкурсне документације, констатује да се ради 

о техничкој грешци. 

  

Питање бр. 8.: 

7.Пондерисање 

5.   КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Избор најповољније понуде ће 

се извршити применом критеријума: економски најповољнија понуда.  

            Елементи критеријума економски најповољнија понуда су: 

- заступљеност продајне мреже ........................................................80 пондера и 

- понуђена јединична цена горива ................................................... 20 пондера; 



                                                                                                                                                 100  
Taкви критeриjуми су супрoтни Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa и оимa сe суштински кршe нaчeлa eкoнoмичнoсти, 
oбeзбeђивaоa кoнкурeнтнoсти и нaчeлo jeднaкoсти пoнуђaчa. 
Укoликo je oснoвни циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa упoтрeбa jaвних срeдстaвa тaдa je и нaчeлo 
кoнкурeнтнoсти кључнo зa пoстизaоe тoг циљa. Нaчeлo кoнкурeнтнoсти je у дирeктнoj супрoтнoсти сa 
дискриминишућим услoвимa кojимa сe oдрeђeни нaручиoци стaвљajу у пoдрeђeни пoлoжaj. Сaм Зaкoн o jaвним 
нaбaвкaмa тo eксплицитнo и пoтврђуje у Члaну 84.: „eлeмeнти критeриjумa нa oснoву кojих нaручилaц 
дoдeљуje угoвoр мoрajу бити oписaни и врeднoвaни, нe смejу бити дискриминaтoрски“. 
Брoj бeнзинских стaницa нe знaчи сaм пo сeби дa je пoнудa пoвoљниja, фaвoризoвaоeм нajвeћeг пoнуђaчa 
дoвoди сe нe сaмo дo вeћих трoшкoвa и рaсипaоa jaвних срeдстaвa вeћ и дo тржишних пoрeмeћaja и дaљeг 
смaоeоa нивoa кoнкурeнтнoсти пoнуђaчa штo цикличнo дoвoди дo нeпoвoљниjих услoвa пo сaмe нaручиoцe. 
Смaтрaмo дa нaшa кoмпaниja пoсeдуje тeхнички кaпaцитeт пoтрeбaн зa сeрвисирaоe пoтрeбa нaбaвкe и 
услoви у кojимa сe jeдaн oд пoнуђaчa стaвљa у привилeгoвaни пoлoжaj мoжe дoвeсти дo тoгa дa исту кoличину 
гoривa Нaручилaц плaти скупљe нeгo штo je пoтрeбнo, штo смaтрaмo ниje ни у чиjeм интeрeсу. 

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

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

Одговор на Питање бр. 8.: 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама, основни циљ јавних набавки је економична и ефикасна 

употреба јавних средстава, процена Наручиоца је да је неопходно да понуђач има бензинску станицу у 

седишту Наручиоца (бензинска станица у седишту наручиоца подразумева објекат бензинске станице у 

грађевинском реону насеља Нови Бечеј), с обзиром да би апсолутно неекономично и истовремено 

неефикасно било да се сва возила општине Нови Бечеј, свакога дана односно по потреби, возе ван 

седишта Наручиоца ради точења горива. 

Наведено би значило не само неекономично и неефикасно трошење јавних средстава, него и трошење 

времена и рада возача. 

 

 

Комисија Наручиоца је размотрила захтеве потенцијалних понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима и изменом Конкурсне документације.  

Комисија сматра да дата појашњења омогућују понуђачима да припреме прихватљиве понуде и не врши 

измене и допуне предметне Конкурсне документације, односно остаје при Конкурсној документацији за 

предметну набавку. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

                                                                                                          Председник Комисије: 

                                                                                      ____________________________ 

                                                                                          Марина Сабо 

 


