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Деловодни број: 9-0010/ЈН/19 
Датум: 15.04.2019 
 
 
 На  основу  чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), 
комисија наручиоца POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ даје 
 

ДОДАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ И ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2 
 

конкурсне документације у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 2/2019 – 
ГОРИВО. 
 
 Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, 
заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације 
односно појашњења, на основу чега наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца, следеће информације, односно појашњења: 
 
Питање бр. 1 потенцијалног понуђача: 
„Да ли је за Наручиоца прихватљив краћи рок плаћања од 45 дана, уколико јесте, 
молимо Вас за иземене конкурсне документације.“ 
  
Одговор наручиоца:  
У члану 10. став 1. модела уговора наведено је: „Наручилац се обавезује да вредност 
преузете робе плати на текући рачун Добављача у најдужем року од 45 (четрдесетипет) 
дана од дана пријема фактуре.” Наручилац је дефинисао рок плаћања у складу са 
одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015). То значи да ће наручилац 
платити у року од најдуже 45 календарских дана од дана званичног пријема исправног 
рачуна за претходни период, али то не искључује могућност да врши плаћање и раније. 
  
 
Питање бр. 2 потенцијалног понуђача: 
„Да ли је за Наручиоца прихватљиво да прецизно дефинише рок важења уговора? 
Код Вас стоји: 
Набавка се врши у периоду од 12 (дванаест) месеци (рачунајући од дана закључења 
уговора), односно до утрошка средстава предвиђених за предметну јавну набавку, и то 
сукцесивно према потребама наручиоца. 
Понуђач предлаже: 
Набавка се врши у периоду од 12 (дванаест) месеци (рачунајући од дана закључења 
уговора), а најдуже  до утрошка средстава предвиђених за предметну јавну набавку, и 
то сукцесивно према потребама наручиоца.“ 
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Одговор наручиоца:  
Пошто је предметна јавна набавка као и процењена вредност јавне набавке према члану 
65. Закона о јавним набавкама предвиђена Планом јавних набавки за 2019. годину, и 
пошто се уговор закључује на тај износ процењене вредности, подразумева се да уговор 
важи најдуже  до утрошка средстава предвиђених за предметну јавну набавку, или до 
истека уговора тј. до годину дана рачунајући од дана закључења уговора. 
  
 
Питање бр. 3 потенцијалног понуђача:  
„Везано, за начин промене цена, код Вас стоји: 
„Наведена промена може се вршити само у оквиру процента повећања или смањења 
цена у званичном ценовнику Добављача, у односу на цене из ценовника који је важио на 
дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена. 
Уз испостављену фактуру Добављач ће доставити доказе о промени цене у виду 
претходног и новог званичног ценовника у писменој форми, путем поште, електронске 
поште или факсом.“ 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да изврши измену везано за начин промене цена у 
реализацији уговора и уместо наведених ставова прихвати да стоји: 
• Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора цене 
нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена 
на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
• Испоручене нафтне деривате 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 наручиоца:  
Наручилац је у предметној јавној набавци омогућио потенцијалним понуђацима да врше 
усклађивање цена нафтних деривата са кретањима на тржишту у Републици Србији, али 
логично је да се промене цена деривата могу извршити процентуално на цене из 
ценовника који је важио на дан подношења понуде односно на дан претходне промене 
цена, иначе би се обесмислио поступак јавне набавке. 
У члану 90. Закона о јавним јабавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
дефинисано је да рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у 
понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Наручиоц је 
дефинисао минимални законски рок важења понуде. 
  
 
Питање бр. 4 потенцијалног понуђача: 
„У члану 10. Модела уговора, став 3. се односи на куповину робе на велико, а не на 
преузимање горива путем картица на бензиснким станицама. 
Молимо Вас за брисање става става 3 или брисање „Добављач је обавезан да у 
фактури, односно отпремници“   и додати „на обрачунском листићу – слипу“. 
Исто питање  важи и за  тачку 9,4 на страни 34 конкурсне документације. Треба 
брисати  тај став и навести „Приликом испоруке горива  сачињава се обрачунски 
листић – слип који потписује  лице које у име наручиоца  врши пријем.““ 
 
Одговор наручиоца:  
У члану 10. став 3. модела уговора наведено је: „Добављач је обавезан да у фактури, 
односно отпремници, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца 
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које је примило робу, наведе регистарски број возила у које је извршено утакање горива, 
искаже врсту и преузету количину са појединачним ценама без ПДВ-а и укупном ценом.” 
Испорука се врши преузимањем горива од стране овлашћених радника наручиоца са 
картицама за гориво у резервоаре возила наручиоца на продајним местима (бензинским 
станицама) добављача, путем картица за тражене врсте горива које гласе на име 
овлашћених радника наручиоца. Приликом испоруке горива сачињава се отпремни 
документ (фактура односно отпремница) који потписује продавац који извршава отпрему, 
са једне стране, и лице које у име наручиоца врши пријем, са друге стране. У отпремном 
документу треба да буду евидентирани минимум горе наведени подаци. 
Предметни отпремни документ потписана од стране представника наручиоца, представља 
основ за плаћање испоручених добара, те с обзиром на наведено нећемо поступити по 
вашем захтеву. 
Наручилац остаје при условима из конкурсне документације. 
 
 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 БР. 2/2019 – ГОРИВО  


