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Предмет: Одговор бр. 1 за јавну набавку  добара бр. OP 02/2020 (1.1.7) – Гориво 

 

 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.1840 од 08.04.2020.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке добара бр. ОП 02/2020 

-  Гориво, у коме тражи  појашњење и одговоре  на следећа  питања: 

 
Питање 1: 
Молимо Вас да размотрите могућност и да извршите измену конкурсне документације 

за јавну набавку добра – горива у отвореном поступку – редни број јавне набавке : ОП 

02/2020(1.1.7) како би и други потенцијални Понуђачи могали да учествује у јавној 

набавци и достави исправну понуду. 

На страни 13 Конкурсне документације наводите да након потписивања уговора 

израчунати рабат остаје фиксни тј. Цена по којој ће се вршити обрачун испоручених 

деривата увек ће бити исто процентуално умањена у односу на званични ценовник 

продавца на дан преузимања горива. 

Такође исти услов се наводи и у конкурсној документацији  на страни 12 и  у Члану 2. 

Модела уговора 

С обзиром да сте у конкурсној документацији , и моделу уговора навели да се попуст на 

цену исказује у % по јединици мере , да ли то значи да захтевате да је понуђени попуст 

на цену фиксна величина за све време трајања уговора, и да се примењује на сваки 

литар купљеног горива без обзира на количину купљеног горива и да ли дозвољавате да 

се попуст на цену обрачунава по скалама попуста- комерцијалним попустима на цене 

нафтних деривата и течног нафтног гаса за продају путем кредитних картица понуђача 

за гориво? Тј. да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђачи уместо фиксног рабата у 

% могу да понуде да се Попуст на цене обрачунава по Скали попуста на преузете 

количине на следећи начин: 

- Понуђач даје попуст на цене по важећим скалама попуста- комерцијалним попустима 

на цене нафтних деривата и течног нафтног гаса за продају путем кредитних картица 

понуђача за гориво.-у прилогу понуде. 

Попуст на цену 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. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе 

за тај месец и одређује висина попуста. Припадајући попуст одобрава се Купцу 

испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни. 

Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом , што значи да 

Понуђач  предлаже да уместо фикног  рабата   може да понуди да се обрачун попуста 

врши  у складу са преузетим количинама на  месечном нивоу  по скали 

попуста ,  при  чему је скала попуста изражена у динар / литар са ПДВ-ом. 

У складу са наведеним молимо Вас за измену  у моделу уговора 

и  конкурсној  документацији . 

Одговор бр. 1 

Да. Наручилац у конкурсној документацији захтева фиксни попуст на цену за све 

време трајања уговора који се примењује на сваки литар купљеног горива без 

обзира на количину купљеног горива. Фиксни попуст ( рабат ) који понуђачи нуде 

не мора бити исти по врстама горива али мора бити фиксни током трајања 

уговора. 
 

Питање бр.2: 

Такође да ли постоји могућност да у да у конкорсној документацији уместо рока 

плаћања од 45 дана од пријема рачуна стоји……………………..дана « до « 45 дана од 

пријема рачуна , тј.да ли прихватате одложено плаћање мање од 45 дана? 

 

Одговор бр. 2 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, из разлога што 

наручилац жели да искористи законску могућност да рачун плати и 45-ти дан од 

дана пријема истог. 
 

Питање бр.3: 
Да ли прихватате измену у члану 4 и 5 модела уговора тако да стоји –Уговорене стране 

су сагласне да ће приликом сваке испоруке горива на бензинским станицама Продавац 

издавати фискални исечак –слип , уместо отпремнице како стоји? 

 

Одговор бр. 3 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 

Питање бр.4:   

Да ли за доказивање техничког капацитета тачка 2.2 да понуђач располаже минимум 

једним агрегатом за производњу електричне енергије за случај којим би се напајала 

пумпна станица за случај нестанка  електричне енергије, Понуђач може да  достави 

изјаву на сопственом меморандуму  уместо копије картице  основног средства за 

наведени период. 

 

 

 

 



Oдговор бр.4: 

 

Одговор на ово питање је  садржан у измени и допуни конкурсне документације  бр. 1873 

од 10.04.2020.г. која је објављена на Порталу јавних набавки 10.04.2020.г. 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


