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ПРЕДМЕТ: Oдговори на питања и појашњења у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Нафтни деривати (гориво), за потребе 
Министарства унутрашњих послова, обликованом по партијама, ЈН број 16/19 
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/15 и 68/15“), достављамо Вам одговоре на питања и појашњења у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума  за јавну набавку добара:  нафтни деривати (гориво), за потребе 
Министарства унутрашњих послова, обликованом по партијама, ЈН број 16/19. 
 

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас за појашњење става из конкурсне документације, понуде, модела 
уговора и оквирног споразума који наводи следеће: 
„Напомена: Количине горива су оквирне и подложне су промени у зависности од потреба 
Наручиоца.  У случају да се у току реализације уговора јави потреба за добрима која нису наведена 
у табеларном прегледу и према понуди из уговора, Добављач је у обавези да достави понуду за 
иста на основу свог важећег ценовника за испоруку добара, а на основу писане сагласности 
Наручиоца на понуду Добављача, по погледу врсте, количине, квалитета и цене изврши испоруку 
истих.  
 
ОДГОВОР - ПОЈАШЊЕЊЕ 1: Наведеним ставом дата је могућност да Наручилац у изузетним 
околностима може у случају да се јави  потреба за добрима која нису наведена у табеларном 
прегледу, на основу писменог захтева затражити понуду Добављача за истим. Добављач је у 
обавези да достави понуду за иста на основу свог важећег ценовника. 
 
ПИТАЊЕ 2: У тачки 11. стоји: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно 
понуђену цену опреме…  Молимо Вас за исправку. 
 
ОДГОВОР - ПОЈАШЊЕЊЕ  2: У конкурсној документацији у упутству понуђачима како да 
сачине понуду у Прилогу V у тачки 11. стоји: 
   
„Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, 
на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.“ 
 
Овим путем вас обавештавамо да је дошло до техничке грешке у куцању и треба да стоји: 
 
„Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену добара, са свим зависним трошковима, 
на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.“ 
 

 



 
 

 

ПИТАЊЕ 3:  У конкурсној документацији , моделу уговора и оквирног споразума наведено је да 
се доставља банкарска гаранција за добро извршење посла. Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се 
се за добро извршење посла доставља меница? 

ОДГОВОР 3: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ 4:  Да ли је за Наручиоца прихватљиво да у конкурсној документацији, понуди, 
моделу уговора прецизно дефинише рок важења уговора и у ставу ,,Уговор се закључује на износ 
процењене вредности предметне јавне набавке и важи годину дана од дана обостраног уговора 
или до финансијске реализације у зависности који услов први наступи“. Предлажемо да уместро 
речи „или“ стоји „а најдуже“. 

ОДГОВОР 4: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ 5: Молим Вас да извршите исправку техничке грешке на свим местима у конкурсној 
документацији где то стоји, понуди… и ускладите следећи став са ставом из уговора: „У случају 
промене цене добара , примењује се цена по ценовнику Добављача који важи на дан испоруке, уз 
обавезу Добављача да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 2 дана пре  
ступања ценовника на снагу“.  Из техничких разлога  предлажено да се ценовници о промени 
цена достављају Наручиоцу ,,писаним путем у року од 2 дана од дана  ступања  ценовника на 
снагу“. 

ОДГОВОР 5 - ПОЈАШЊЕЊЕ:  За партије 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8. у  Обрасцима понуде у делу 
који се односи на фиксност цене дошло је до техничке грешке у куцању где стоји: 

фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан испоруке, а која 
je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача о промени цена нафтних 
деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту 
нафтних деривата и дата је према паритету бензинска станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући 
све зависне и пратеће трошкове. У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која 
важи на дан испоруке, уз обавезу Добављача, да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 2 
(два) дана пре ступања ценовника на снагу. 

а треба да стоји као што стоји у Моделу оквирног споразума и Моделима уговора за наведене 
партије: 

фиксност цене: Цена добара је одређена Одлуком и ценовником Добављача која важи на дан испоруке, а која 
je у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Добаваљача о промени цена нафтних 
деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту 
нафтних деривата и дата је према паритету бензинска станица понуђача са које се преузима гориво, укључујући 
све зависне и пратеће трошкове. У случају промене цене добaра, примењује се цена по ценовнику Добављача, која 
важи на дан испоруке, уз обавезу Добављача, да о промени цена писаним путем обавести Наручиоца у року од 2 
(два) дана од дана  ступања ценовника на снагу. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПИТАЊЕ 6:   Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се попуст на цену обрачунава на  основу 
преузетитих количина горива  на месечном нивоу према скали комерцијалних попуста на цене 
нафтних деривата за продају путем картица за гориво уместо фиксног попуста? 

 
ОДГОВОР 6. – ПОЈАШЊЕЊЕ: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације да 
је исказани рабат фиксни и важи током читавог трајања оквирног споразума/поједничних 
уговора. 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 


