
 

Број: 22-1539 
Датум: 04.06.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне 
документације бр. 22-1270 од 09.05.2018. године за јавну набавку отворени поступак бр. 
07/2018 – `` Нафтни деривати `` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за 
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  
„Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
 

за поступак јавне набавке отворени поступак бр. 07/2018 – „Нафтни деривати“ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање 
заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : За Евро премијум БМБ 95 и Евро дизел  су важећи Правилници о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла Сл.сласник бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 
117/2017, 120/2017. Молим Вас за исправку. 

Одговор бр.1: Из општег, и то уставног, правила (члан 197. Устава Републике Србије 
(«Службени гласник РС» бр. 98/2006)) проистиче да се не може уговорити ретроактивна 
примена прописа, те самим тим то не би могли да учине ни наручилац ни добављач (све и да 
желе), па овај технички пропуст који ни једном заинтересованом лицу, па ни добављачу, не 
може нанети штету или изазвати замешатељство, неће бити основ за измену предметне 
конкурсне документације. Наручилац ће приликом закључења уговора, а ради језичке 
саобразности са важећим законодавством, додати недостајућа два правна извора, односно 
службена гласника. 
 
Питање бр.2 : Код Вас у конкурсној документацији пише: 
Начин испоруке: Утакањем у резервоар возила Наручиоца и (изузетно у канистер за гориво) на 
безинској станици Понуђача. По требовању наручиоца Понуђач се обавезује да својом 
цистерном испоручи, на инсталацији на плацу Опште болнице Пожаревац у ул.Братства 
Јединства бр. 135 , Пожаревац (количину око 2000 литара Евро дизела за потребе агрегата 
најмање једном у току трајања уговора. Испорука ће се вршити сукцесивно у зависности од 
потреба наручиоца - минимум 500 литара по испоруци.)-страна  5, страна 12 , члан 9 модела 
оквирног споразумас… 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да раздвоји предмет набавке у две партије ,  
Партија 1-Испорука на нафтних деривата на бензинској станици Понуђача 
Партија 2- Испорука цистерном  на одредиште Наручиоца на инсталацију на плацу Опште 
болнице Пожаревац. 
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Образложење -С обзиром да су услови продаје, цена, место испоруке, фактурисање, начин 
плаћања, попусти и други комерцијални услови различити у зависности да ли се роба преузима 
на бензинској станици понуђача или се испоручује на одредиште Наручиоца, предлажемо 
раздвајање на две партије. 
Молим за измену  и обликовање предмета јавне набавке по партијама. 
 
Одговор бр.2: Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације из разлога што је 
наведени захтев апсолутно једнак за све понуђаче, те свако у складу са наведеним 
информацијама у смислу литраже, локације испоруке, динамике и одређене минималне 
количинске испоруке, може исте да укалкулише у своју понуду. Ово све из разлога јер на 
тржишту сви понуђачи могу извршити ову обавезу. Такође, да Наручилац и одвоји наведену 
количину као посебну партију само због начина испоруке, не би било економски исплативо јер 
за процењену вредност од, око 300.000,00 динара и наведене количине, или не би било 
заинтересованих лица (понуђача) и/или би свакако добили незнатан количински рабат/попуст.    
 
Питање бр.3: Код Вас на страни 12 конкурсне документације и члану 4 оквирног споразума  
пише - Цена је фиксна и не може се мењати. 
Понуђач предлаже да се цене мењају на следећи начин: 
- 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 бр.3: Комисија наручиоца упућује заинтересовано лице на страну 14. предметне 
конкурсне документације, и то тачку 15. Упутства понуђачима где је децидно појашњено како 
ће и на који начин Добављач купцу фактурисати наведена добра, а који је готово исти као 
предлог заинтересованог лица. Оно што заинтересовано лице наводи са стр. 12. конкурсне 
документације јесте тачка упутства која уређује начин исказивања цене у понуди, а не начина 
на који ће се уређивати њена висина у току извршења уговора. Дакле, суштина је да се 
приликом исказивања цене има у виду да она мора бити фиксна у смислу да не упућује на 
одређене варијанте и скалне попусте. Комисија ће, уколико још неко заинтересовано лице буде 
тај део указао као нејасан, изменити како не би изазивао потенцијалну забуну. 

Питање бр.4: У конкурсној документацији сте навели да уколико јединичне цене добара из 
понуде нису идентичне ценама из достављеног ценовника, понуђач је дужан да уз понуду 
достави образложење и разлог таквог одступања. Ако је разлог за исто пословна политика 
понуђача који даје цену са попустом (одмах у својој понуди) наручилац ће прихватити такво 
образложење и уколико понуда таквог понуђача буде најповољнија, разлика у понуђеним 
јединичним ценама и јединичним ценама предметних добара у назначеном малопродајном 
објекту на територији града Пожаревца од стране понуђача**, биће узета као износ попуста 
(фиксни) који ће се примењивати за све време извршења уговора. **у случају да понуђач не 
назначи малопродајни објекат на територији града Пожаревца. 
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Да ли то значи да је је понуђени попуст из понуде фиксна величина за све време трајања 
уговора и да ли прихватате да се попуст обрачунава на основу преузетих количина на месечном 
нивоу а у складу са Скалом попуста на преузете количине нафтних деривата путем 
компанијских картица ? 
 
Одговор бр.4: Наведено значи да ће та разлика између понуђене цене и цене из ценовника бити 
номинална и фиксна вредност попуста који ће се примењивати за све време извршења уговора. 
Што се тиче другог дела питања, не постоји никаква препрека и разлог да се не прихвати 
наведени начин обрачуна попуста, како га је заинтересовано лице назвало – „Скала попуста“. 

Питање бр.5: С обзиром да сте конкурсном документацијом предвидели да ће те са изабраним 
Понуђачем закључити оквирни споразум, а да се на основу њега закључују појединачи уговори, 
молим Вас да у конурсној документацији  приложите  модел појединачног уговора, који не сме 
бити у супротности са одредбама оквирног споразума. 

Одговор бр.5: Из одредби члана 2. став 1. тачка 7) и члана 8. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15) недвосмислено произилази да 
конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења оквирног 
споразума мора имати модел оквирног споразума, али не и модел уговора, с тим што се из 
одредби члана 40. став 8. ЗЈН две уговорне стране јасно ограничавају битним елементима 
оквирног споразума, па бива јасно да ће из модела оквирног споразума из конкурсне 
документације проистећу уговор (или наруџбеница) који је у битним елементима идентична са 
оквирним споразумом. Дакле, јасно је да наручилац нема обавезу да у конкурсној 
документацији предвиди модел уговора о јавној набавци, те остаје при наводима из исте.  

Питање бр.6: Да ли изабрани понуђач у складу са својом пословном политиком, током периода 
важења оквирног споразума, може када се за то укаже потреба закључити појединачни уговор 
уместо Наруџбенице ? 

Одговор бр.6: Да ли ће приликом реализације оквирног споразума бити закључен уговор о 
јавној набавци или наруџбеница је искључиво на диспозицији наручиоца. Наиме, наруџбеница 
је бржи и ефикаснији, па у неку руку и сигурнији у смислу прецизности, вид извршења 
оквирног споразума, тј. предмета набавке, па ће наручилац у складу са својим ингеренцијама 
када увиди да је сврсисходније издати наруџбеницу, то и учинити. Међутим, са друге стране у 
складу са добрим пословним обичајима којих се наручилац придржава у свим облигативним 
односима које има, учиниће све да у таквим и сличним ситуацијама изађе у сусрет потписнику 
оквирног споразума и прихвати његове специфичности.  

Питање бр.7: Молим Вас да брисање последњег става у члану 5 ,с обзиром да се ради о 
техничкој грешци. 

Одговор бр.7: Слично као и у случају одговора на прво питање ће наручилац приликом 
сачињавања коначне верзије оквирног споразума наведени став уподобити захтевима предметне 
набавке, односно изоставити две спорне речи што ни на који начин неће нормативно изменити 
сам став и циљ истог. 
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Питање бр.8: Да ли је могуће брисање става у члану 7 модела уговора који гласи: 
Саставни део рачуна је записник о примопредаји добара потписан од овлашћених лица испред 
обе уговорне стране. 
Приликом испоруке нафтних деривата на бензинским станицама не сачињава се записник о 
примопредаји добара. 
 
Одговор бр.8: Наручилац остаје при наводима конкурсне документације у цитираном делу јер 
исти сматра неопходинм за транспаретност самог предмета купопродаје. Записник у том смислу 
не мора бити строго формалан документ већ само и то циљно начин да се потврди купопродаја 
предметне количине и врсте добара.  

Питање бр.9: Да ли је могуће брисање става у члану 7 - Наручилац може одобрити, у складу са 
својим могућностима, превремено плаћање фактуре уз достављање писменог образложеног 
захтева повериоца уз одговарајуће књижно одобрење.  

Одговор бр.9: Имајући у виду да је ово условна норма која ни у чему не угрожава права и 
интересе заинтересованих лица, понуђача и добављача, напротив само може бити у њихову 
корист, наручилац остаје при наводима из тог дела конкурсне документације.  

Питање бр.10: Да ли је могуће брисање става у члану 10 који гласи - У случају да Добављач не 
изврши благовремено испоруку добара из члана 1. Уговора, Наручилац има право да потребну 
количину уговорених добара набави од другог Добављача, с тим што ће Добављач бити 
обавезан да Наручиоцу надокнади штету у висини преузете количине добара и цене по којој је 
Наручилац исту набавио? 

Одговор бр.10: Функционисање болнице не може и не сме ни у ком случају зависити од 
добављача од кога готово свакодневно - сукцесивно Наручилац набавља предметна добра, 
односно живот, здравље и безбедност пацијената не смеју бити доведени у питање, па самим 
тим ова одредба има за циљ да заштити Наручиоца од потенцијално несавесних добављача. 
Дакле, у случају да санитетско возило мора хитно да пребаци пацијента у неку од здравствених 
установа у Београду и из тог разлога оде до малопродајног објекта добављача који баш у том 
моменту врши неку реорганизацију, замену опреме или коју другу врсту инвестиционог 
одржавања која изискује затварање тог малопродајног објекта, Наручилац задржава право да 
преузме неопходну количину добара од другог добављача, с тим да ће потраживати надокнаду 
штете у том случају. Сасвим је јасно да си то изузетни случајеви који се до сада нису дешавали 
у пракси Наручиоцу, али које, због природе своје делатности, наручилац мора предупредити. 

Питање бр.11: Да ли је за Наручиоца прихватљиво брисање члана 11 с обзиром да се доставља 
меница за добро извршење посла? 

Одговор бр.11: Одредба оквирног споразума која уређује право наручиоца на уговорну казну 
ни у чему није у колизији, нити искључује могућност прописивања достављања средства 
обезбеђења. Основ за наведену норму наручилац налази у одредбама поглавља II Закона о 
облигационим односима ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Сл. Лист СРЈ" 31/93 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa) под називом „Уговорна казна“ – чланови од 270. до 
276. Дакле, и у овом делу наручилац остаје при наводима из конкурсне документације. 
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Питање бр.12: У обрасцу структуре цена стоји: Проценат рабата* у цени: _______ %.Да ли је 
прихварљиво да стоји/додате  – или Понуђач који нуди Попуст на цене по Скали попуста на 
преузете количине нафтних деривата  на месечном нивоу путем компанијске кредитне картице, 
доставља Скалу попуста 

Одговор бр.12: Имајући у виду да је одмах поред цитираног дела обрасца структуре цене 
наручилац навео „(уколико га понуђач нуди – није обавеза)“ бива и више него јасно да сваки 
понуђач може у складу са својом пословном политиком и на други начин понудити попуст / 
рабат, па и на начин на које је кроз питање указало заинтересовано лице. 

 

 

 

 

Комисија за ЈНОП бр. 07/2018 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа.  
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