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Број: 1747/11-2016 
26.12.2016. године 
ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке добара: Гориво за моторна вазила са унутрашњим сагоревањем за 
потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 1.2/2016-1747 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке Горива за моторна вазила са унутрашњим 
сагоревањем за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  
1.2/2016-1747, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. 
Захтев, од 23.12.2016., заведен код наручиоца под бројем 1747/10, од 26.12.2016.  
 
 Питање заинтересованог лица и одговор Комисије: 
 
Питањe: 
Обраћамо вам се са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр.1.2/2016-1747. 
Наиме, само на страни 4 конкурсне документације наводите конкретан начин испоруке деривата: 
“Наручилац на бензинским станицама понуђача (продајним местима) преузима 10% (оквирно) 
уговорених количина горива EVRO PREMIJUM BMB 95...“. Међутим ни моделом уговора, ни 
оквирним споразумом није прецизно дефинисан начин испоруке нафтних деривата. С обзиром да 
се битно разликује продаја путем испоруке деривата у складишни простор (резервоаре), те продаја 
путем испоруке на бензинским станицама (продајним местима), молимо вас за корекцију конкурсне 
документациоје. С обзиром на разлику у цени, разлике у начину испоруке, начину паћања, 
роковима фактурисања итд, предлажемо да се јавна набавка подели у две партије, и то тако да у 
једној партији наведете набавку горива на бензинским станицама, а у другој набавку горива у 
складишни простор. 
Сходно томе пожељно је да постоје и два модела уговора који би били у склађени са предметом и 
начином снабдевања. Предлажемо да се из модела уговора који се односи на снабдевање ед – 
испорука у резервоаре, нарочито обрати пажња на корекцију члан 3. став 4, где се наводи да се 
фактурисање врши једном месечно. Уколико се испорука врши у резервоаре, фактурисање се 
врши на дан испоруке, по цени која важи на дан испоруке. 
Очекујући ваш одговор, унапред захваљујемо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одговор: 
...само на страни 4 конкурсне документације наводите конкретан начин испоруке деривата: “Наручилац на 
бензинским станицама понуђача (продајним местима) преузима 10% (оквирно) уговорених количина горива 
EVRO PREMIJUM BMB 95...“. Међутим ни моделом уговора, ни оквирним споразумом није прецизно 
дефинисан начин испоруке нафтних деривата. 

 
У вези са наведеним Наручилац појашњава: 
На страни 4-5 КД, Наручилац је у делу под насловом ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ (Техничка 
спецификациа), Наручилац је детаљно описао карактеристике добра које набавља, као и све друге 
захтеве на прецизан и објективан начин који одговара потребама Наручиоца и који омогућава 
потенцијалним понуђачима да сачине прихватљиву понуду: 
 
На страни 4/41 КД, под тачком 6., под насловом: Начин и рок и место испоруке Наручилац је 
прецизно прописао да се гориво испоручује на бензинским станицама (оквирно 10% само горива 
EVRO PREMIJUM BMB 95), док се остале количине (оквирно 90%. горива EVRO PREMIJUM BMB 
95 и 100% горива EURO DIZEL) испоручују у складишни простор (резервоаре) Наручиоца. 
 
На страни 5/41 КД, под насловом: Техничка спецификација са оквирним количинама  
Наручилац је прецизно прописао да ће се преузете количине горива плаћати по цени понуђача која 
важи на дан испоруке, затим је прецизирао који дан се сматра даном испоруке, те рок испоруке за 
испоруке у складишни простор Наручиоца, као и додатне услове за испоруке у складишни простор. 
 
У складу са захтевима из Техничке спецификације, Наручилац је сачинио и Модел оквирног 
споразума и Модел уговора, па је тако Оквирним споразумом прописао услове под којима ће се 
закључивати појединачни уговори и додатно прецизирао начин испоруке - под тачком 5. ОС 
(РЕАЛИЗАЦИЈА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА), као сукцесивне, на захтев Наручиоца, из чега произилази 
да Наручилац у току важења ОС/уговора може преузимати гориво онолико пута колико пута има 
потребу за истим. Исто важи и за количине. С тим што се преузимање горива у складишном 
простору Наручиоца реализује у року не краћем од 5 дана од дана пријема захтева Наручиоца, што 
даље значи да Наручилац може требовати гориво ради испоруке у складишни простор једанпут 
или више пута у току месеца, док се преузимање горива на бензинским станицама врши одмах 
преузимањем горива у своја возила коришћењем Кредитних картице које ће Добављач издати 
према Списку возила Наручиоца, такође једанпут или више пута у току месеца (посебно свако 
возило са списка). 
У складу са захтевима из Техничке спецификације Наручилац је прописао и услове и начин 
плаћања - под тачком 6. ОС (ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА): Плаћање се врши једном месечно (у 
текућем месецу за испоруке извршене у претходнмом месецу). Плаћање се врши по ценама које 
важе на дан испоруке (претходно дефинисан), фактурисање се врши једном месечно за претходни 
месец. Добављач је у обавези да рачун достави Наручиоцу најкасније у року од 5 дана од дана 
издавања (фактурисања). Наручилац има објективан интерес да плаћање врши једанпут месечно 
за све испоруке у претходном месецу, а наведене одредбе не ограничавају право Добављача да 
изда посебне фактуре за различите врсте испоруке или једну фактуру за све испоручене количине 
у претходном месецу, а по јединичним ценама које важе на дан испоруке за сваку појединачну 
испоруку. Наручилац врши плаћање у року од 15-45 дана од дана пријема исправног рачуна (рок 
плаћања се преузима из понуде добављача). 
 
Имајући у виду наведено неспорно је да је Наручилац и у Техничкој спецификациоји и у моделу 
оквирног споразума/уговора на конкретан и прецизан начин дефинисао начин испоруке, начин, 
услове и рок плаћања, начин и услове фактурисања. 
 
Наручилац посебно напомиње да је ОС предвиђено да Техничка спецификацији чини саставни део 
ОС, који чини саставни део уговора, као и да подношењем понуде Добављач прихвата све услове 
и захтеве наведене КД, те да исти представљају саставни део ОС/уговора (стр 13/41 КД). 
 
У вези са наведеним, Наручилац осстаке при условима и захтевима дефинисаним Конкурсном 
документацијом. 
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... С обзиром да се битно разликује продаја путем испоруке деривата у складишни простор (резервоаре), 
те продаја путем испоруке на бензинским станицама (продајним местима), молимо вас за корекцију 
конкурсне документациоје. С обзиром на разлику у цени, разлике у начину испоруке, начину паћања, 
роковима фактурисања итд, предлажемо да се јавна набавка подели у две партије, и то тако да у једној 
партији наведете набавку горива на бензинским станицама, а у другој набавку горива у складишни 
простор 
 

У вези са наведеним Наручилац појашњава: 
Наручилац је начин фактурисања и начин плаћања дефинисао на напред описани начин из 
разлога што Наручилац има објективну потребу да плаћање свих испоручених количина горива 
врши истовремено. Ово из разлога што разлика у начину испоруке не захтева нужно различити 
начин плаћања и/или различите рокове фактурисања, када се исто врши на основу јединичних 
цена које важе на дан испоруке, који дан и које цене су прецизно дефинисане. 
 
У вези са примедбом да различите врсте испоруке подразумевају различите цене, Наручилац врши 
измену Конкурсне документације тако да омогући потенцијалним понуђачима исказивање 
јединичне цене посебно за испоруку оквирне количине горива EVRO PREMIJUM BMB 95 на 
бензинским станицама понуђача, а посебно за испоруке у складишни простор Наручиоца, тако што 
на страни 4/41 КД, под насловом: Предмет набавке: 
 
Куповина безоловног моторног бензина EVRO PREMIJUM BMB 95 и дизел горива: EURO DIZEL: 
уместо: 

Р.бр. Назив производа Јединица мере Количина (оквирна) 

1 EVRO PREMIJUM BMB 95 литар 19.000 

3 EURO DIZEL литар 320.000 

сада гласи: 

Р.бр. Назив производа Јед. мере 

Количина (оквирна) 

Испорука 
у складишни простор 

Наручиоца 

Испорука на 
бензинском станицама 

Добављача 

1 EVRO PREMIJUM BMB 95 литар 1.900 17.100 

3 EURO DIZEL литар 320.000 ХХХХ 

 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити 
пречишћени текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 
 
У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 1.2/2016-1747 остаје 
непромењена. 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 


