
Наручилац
Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса Господар Јевремова бр. 6

Место Шабац

Број одлуке 404-4-24-5/20-03

Датум 07.07.2020. године

На основу члана 63. став 3.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
68/15), Комисија за јавне набавке Наручиоца даје: 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

 У  поступку  јавне  набавке  горива,  ЈН  14/20,  Наручилац  је  дана  06.07.2020. 
године, путем електронске поште, примио од стране потенцијалног понуђача  захтев за 
појашњење конкурсне документације са следећим питањима:

Питање  1:  Код  Вас  у  конкурсној  документацији  ,понуди  ,обрасцу  структуре  цена  , 
моделу уговора стоји :

-  У понуди исказати одобрени попуст у % у односу на малопродајне цене на пумпној 
станици у моменту точења (укључена цена горива са ПДВ-ом, акцизама, услуга точења 
и сви други  трошкови).  Одобрени попуст  је____% на малопродајну цену (укључена 
цена горива са ПВД, акцизама и свим другим трошковима) у моменту точења горива.

-Одобрени  попуст  на  малопродајну  цену  горива  (проценат  попуста  мора  бити 
јединствен за све врсте горива)

-Да ли то значи да у колони 5,  у Обрасцу структуре цена као и на осталим местима , 
треба уписати одобрени попуст у % ( фиксни попуст који би се обрачунавао на сваки 
купљени литар горива и за све време трајања уговора ?

Одговор: У обрасцу структуре цене као и у обрасцу понуде треба уписати проценат 
попуста. Проценат попуста је фиксан за све време трајања уговора.

Питање 2:  -Да ли се попусти на цене , количински рабат могу изразити  у динарима / 
литар са ПДВ-ом уместо у % ?

Одговор: Попуст се исказује искључиво у процентима  у односу на малопродајне цене 
на пумпној станици у моменту точења  (укључена цена горива са ПДВ-ом, акцизама, 
услуга точења и сви други трошкови).

Питање  3:  -  Да  ли  је  могућа  измена  вашег  става  ,,  проценат  попуста  мора  бити 
јединствен  за  све  врсте  горива ?,,  Предлажемо  ,,  Одобрен  попуста  не  мора  бити 
јединствен за све врсте горива ,, 



Одговор:  Проценат попуста мора бити јединствен за све врсте горива. Попуст који се 
одобрава мора бити једнообразан како би понуде биле упоредиве.

Питање 4: -Да ли Понуђачи уместо фиксног попуста на цене 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 .

У складу са наведеним молимо Вас за измену у обрасцу структуре цене,понуди , као и у 
моделу уговора и конкурсној документацији .

Одговор: Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуди се исказује одобрени попуст у % у односу на малопродајне цене на пумпној 
станици у моменту точења (укључена цена горива са ПДВ-ом, акцизама, услуга точења 
и сви други трошкови). 

Проценат попуста мора бити јединствен за све врсте горива.

Конкурсна документација се у овом смислу неће мењати.

Питање  5: Као  доказ  да  Понуђач  испуњава  неопходан  финансијски  и  пословни 
капацитет  уз  понуду  треба  приложити  ,,  .  извод  из  биланса  стања  са  мишљењем 
овлашћеног ревизора (извештај о бонитету за јавне набавке од Агенције за привредне 
регистре „BON-JN“) за претходне три обрачунске године;

С обзиром да „BON-JN“ још увек није издат за 2019 годину предлажемо да понуђачи за 
доказвање  доставе  билансе  стања  и  успеха  за  предходне  3  године.  Молим  Вас  за 
измену.

Одговор: Уколико финансијски извештаји за 2019. годину и даље нису издати може се 
доставити  (извештај о бонитету за јавне набавке од Агенције за привредне регистре 
„BON-JN“) за 2018., 2017. и 2016. годину;

Питање 6: Кадровски капацитет се сматра довољним уколико Понуђач има најмање 20 
стално запослених лица, на радном месту точилац горива, која ће бити одговорна за 
извршење уговора. Да ли уместо 20 стално запослених лица, на радном месту точилац 
горива,  која  ће  бити  одговорна  за  извршење  уговора  може  да  стоји  -20  стално 



запослених  лица  или по другом основу радно ангажованих  лица  ,  на  радном месту 
точилац горива, која ће бити одговорна за извршење уговора? 

Одговор: Понуђач мора имати  20 стално запослених лица, на радном месту точилац 
горива, која ће бити одговорна за извршење уговора.

Питање 7: У члану 3 модела уговора стоји,,  Испорука горива вршиће се сукцесивно у 
току 2020.  и  2021.  године на  адреси  испоручиоца,  односно на  бензинским пумпама 
испоручиоца,,.  Предлажемо  ,,  на  бензинским  пумпама  испоручиоца  на  територији 
Р.Србије,, 

Одговор:  Испорука горива вршиће се сукцесивно у току 2020. и 2021. године на адреси 
испоручиоца,  односно  на  бензинским  пумпама  испоручиоца.  У  овом  смислу  се 
конкурсна документација неће мењати.

Питање  8:  Уколико  Наручилац  прихвати  да  се  попуст  рачуна  по  скали  попуста  на 
преузете  количине  нафтних  деривата  да  ли  у  члану 6  модела  уговора  може додати 
став ,, Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја 
текућег месеца за претходни,,

Одговор: Наручилац није прихватио  да се попуст рачуна по скали попуста на преузете 
количине нафтних деривата.

Питање 9: Да ли у члану 6 модела уговора у ставу 3 ,, Испоручилац добара ће месечне 
фактуре достављати посебно сваком од заједничких наручилаца…. ,,  треба измисати 
реч ,, месечне,, из разога што је Наручилац у истом ставу предвидео да се фактурисање 
врши два пута месечно .

Одговор: Под месечним фактурама подразумевају се две фактуре месечно, и то: 

Испоручилац  добара  ће  месечне  фактуре  достављати  посебно  сваком  од 
заједничких наручилаца. Фактурисање се врши два пута у месецу, и то 15. календарског 
дана у месецу за продају у остварену у првих 15 календарских дана у текућем месецу, и 
последњег  дана  у  месецу за  продају  остварену од 16.  календарског  дана  у  текућем 
месецу до краја месеца. 

Питање 10: С обзиром на променљивост цена на тржишту нафтних деривата , да ли је 
за Наручиоца прихватљиво да у моделу уговора дефинише начин промена цена ?

Понуђач предлаже :

-  Цене у понуди важе на дан састављања понуде.  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: За наручиоца није прихватљив такав модел промене цена. Усклађивање цена 
ће се вршити у складу са променама малопродајих цена горива у моменту точења, на 
које као што је конкурсном документацијом наведено понуђачи исказују фиксни попуст 
у процентима. Како буду расле или се смањивале малопродајне цене горива вршиће се 
и промена цена по уговору о јавној набавци.

Ово  појашњење  доставља  се  подносиоцу  захтева  и  објављује  се  на  Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

_________________________
_________________________
_________________________ 

 


