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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку Горива (нафта, бензин) 
Редни број набавке: ЈН 23/18 
Број: 8320 
Дана: 25.05.2018. година 

 
                                                                                           
Предмет: Oдговор на захтев за додатним информацијама  
           

   Наручилац је дана 25.05.2018. године на имејл адресу примио Захтев за додатним 
информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара 
„Горива (нафта, бензин)“ у отвореном поступку, редни број набавке ЈН 23/18 која су код 
Наручиоца заведена дана 25.05.2018. године под бројем 8265. 
 
Питања заинтересованог понуђача: 

 

„Поштовани , 

1. Да ли је за Наручиоца  прихватљиво да изврши измену конкурсне 

документације у делу  који се односи на начин на који се мења цена после 

закључивања уговора? 

Код Вас стоји – 

Промена цена током важења уговора: 

-Наручилац ће поручивати гориво  према уговореним јединичним ценама . 

- Уговорене стране уговарају да су јединичне цене горива, ФИКСНЕ у првих 30 

дана по потпису Уговора. 

- Накомн истка 30 дана од закључивања уговора цене се могу мењати из 

објективних разлога и услова на тржишту , једном месечно и то искључиво 

последњег дана у месецу за који је вршена испорука. 

- Захтев за промену цена у случају њиховог повећања подносиће Наручиоцу  

Испоручилац последњег дана у месецу који истиче за наредни месец. 

- Захтев за измену цена у случају њиховог смањења  Испоручиоцу  Наручилац  и 

то последњег дана у месецу који истиче за наредни месец. 

- Критеријум за тржишну корекцију,измену  цена горива( евро дизела и/ или  евро 

премијума БМБ 95)  је просечни раст или просечно смањење цена горива на 6  

најпрометнијих малопродајних објеката –пумпи које се налазе у Новом Саду и то 

: 

1.Нис – Сентандрејски пут бб,Нови Сад  , 2. ЛУКОИЛ, Венизелосова 32,Нови Сад 

3. ОМВ ,Партизански пут бб Нови САД , 4. Еко Србија,Пут шајкајшког одреда бб 

Нови Сад ,5.РАДУН АВИЈА ,Пут шајкајшког одреда Нови САД, 6. MOЛ,Футошки 

пут 2,Нови Сад. 

-  Промена  цена горива вршиће се према следећим квантуитативним  моделима 

1. Квантитативни модел за измену-повећање цена : 
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/(пнц-сц)нис+(пнц-сц)лукоил+(пнц-сц)омв+(пнц-сц)еко+(пнц-сц)авија+(пнц-

сц)мол/*100 
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ПКП  једнако ________________________________________________  

ЗВЦ      

            

 ПКП -% korekcije-% повећања цене 

       ПНЦ-последња и важећа малопродајна цена  на 6 пумпи у Новом Саду  на 

дан подношења  захтева та повећање цена,тј. важећа малопродајна цена 

последњег дана текућег месеца  

        СЦ –СТАРА МАЛОПРОДАЈНА ЦЕНА  НА 6 ПУМПИ У Новом Саду , а које су 

биле важеће и у примени 01 у текућем месецу  у коме се подноси захтев за 

повећање цене  

       ЗВЦ- уговорена малопродајна цена ,важећа цена пре подношења захтева 

 

Такође сте у конкурсној документацији навели и Квантитативни модел за измену 

–смањење цена. 

Претходни квалитативни  модел  за  промену  јединичних цена горива   не односи 

се на случај  промене цена које настају као последица промене акцизе,пореза 

или другог издатка –даџбина предвиђених законом. 

         

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. 

Понуђач обавештава Купце о промени цена  достављањем ценовника по 

њиховом доношењу. 

2 . Да ли је за Наручиоца прихватљиво да  уместо захтева   

-Наручилац захтева од понуђача да се испорука и евиденција испорученог горива  на 

понуђеним пумпама врши путем евиденционих магнетних картица,  

Стоји 

-Наручилац захтева од понуђача да се испорука и евиденција испорученог горива  на 

понуђеним пумпама врши путем  кредитних картица за гориво. 

 

3. Да ли за  понуђене пумпе  које су у власништву понуђача , понуђач може да 

достави пописну листу основних средстава  уместо извода из важећег Листа 

непокретности, с обзиром  на временски период који је потребан да би се извадио 

Извод из листа непокретности.? 
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4. Да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање менице за добро извршење 
посла уместо банкарске гаранције и писма о намерама банке? 
 
5. Да ли је за Наручиоца прихватљиво брисање става-Уколико дође до промене 
цене горива на тржишту Наручилац ће извршити измену Уговора у складу са чланом 
115.став 2 ЗНЈ, на начин утврђен чланом 2 став 9 овог Уговора?“ 
 

 
 
Одговор Наручиоца:  
 
1. Наручилац не прихвата начин измене цена горива након закључивања уговора који 

предлаже заинтересовано лице, односно не прихвата да се цене горива утврђују  и 

мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. 

Наручилац остаје при захтеваном начину промена цена и наведеном квантитативном 
моделу  за промену ценакоје је јасно описао у тачки 11.2. Упутства понуђачима како 
да сачине понуду и члану 2. Модела уговора. 
 
Наведени начин промене цена горива која су предмет набавке, без примедби и 
несугласица Наручиоца и Испоручиоца, уредно је поштован током претходних година 
током реализације набавке горива. 
 
2. Наручилац захтева од понуђача да се испорука и евиденција испорученог горива 
на пумпама врши путем евиденционих магнетних картица, у циљу евиденцији 
испорученог гориво за свако возило које се танкује. Наручиоцу није битно како се 
картице формално зову код понуђача (девитне, кредитне итд.), већ  њихова сврха а 
то је евидентирање испоруке горива – танковање у возила Наручиоца. 
 
3. Наручилац остаје при свом захтеву да се испуњеност  пословног капацитета  који 
се односи на обезбеђене - понуђене пумпе које су у власништву понуђача доказује 
достављањем  извода из важећег Листа непокретности, а не и пописном листом 
основних средстава понуђача. 
Лист непокретности је, према чл. 2. став 1. тачка   Закона о државном премеру и 
катастру („Сл. гласник РС“,  бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 
96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон и 27/2018 – др. закон), 
основни документ о непокретности и стварним правима на њима, који се издаје у 
складу са чл. 72. истог Закона. 
С обзиром на то да су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација 
објављени дана 15.05.2018. године Наручилац сматра да су заинтересована лица за 
учешће у предметној набавци имали довољно времена за прикупљање захтеваних 
доказа.  
 
4. Наручиоцу није прихватљиво достављање менице за добро извршење посла 
уместо банкарске гаранције, односно  писма о намерама пословне банке да 
понуђачу уколико му се додели уговор издати неопозиву, безусловну и плативу на 
први позив банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
Наручилац остаје при свом захтеву да је средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла банкарска гаранција. 
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5.   За Наручиоца није прихватљиво брисање става 2. из чл. 7. Модела уговора, с 
обзиром да не прихвата предлог заинтересованог лица у вези са начином преомена 
цена горива. 
 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 
 

 Комисијa за јавну набавку 
 


