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Измена конкурсне документације број 1 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), врши се измена и допуна конкурсне документације у поступку ЈНМВ нафтних 

деривата, број 01/17: 

А. Захтев за појашњење и измену конкурсне документације од потенцијалног понуђача од 

27.02.2017. 

Поштовани , 

Moлимо Вас за појашњење и измену конкурсне документације 

 

1. Молим Вас за измену важећих правилника  о техничким и другим захтевима за  течна горива  

нафтног порекла наведеним на  страни 4 конкурсне документације, моделу уговора члан 5  и 

свим другим местима у конкурсној документацији где је то наведено . 

Важећи правилници за Европремијум бмб 95 и евро дизел су: 

              Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. Гласник 

РС бр. 111/2015 од 29.12.2015) 

 

2. Да ли је могућа измена  у конкурсној  документације, страна 17, у понуди страна 22 и  моделу 

уговора  члана 4  који се односи на начин и рок плаћања ? 

Код Вас пише - Дужничко поверилачки однос настаје 15 у месецу за продају остварену у првих 15 

дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16  у текућем месецу до 

краја месеца. 

Купац се обавезује да вредност преузете робе из става 1. Члана 4.овог уговора  плати продавцу у 

року од --------------- дана од дана уредно достављене документације. 

Плаћање за преузета добра се врши по основу испостављених фактура и то уплатом на текући 

рачун продавца назначен  у фактури. 

 

С обзиром  да су у питаљу мање количине горива, Понуђач  нуди  и предлаже да се плаћање врши на 

следећи начин : 

-Купац се обавезује да вредност преузете робе  плати Продавцу авансно на основу предрачуна. 

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 

Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр----------------код банке ___________. 

На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.  

Купац може преузимати нафтне деривате,  другу робу и услуге  путем картице, до износа уплаћених 

средстава. 

Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, другу робу 

и услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

Молимо Вас да у складу са напред наведеним прихватите  наведен начин  плаћања . 

 

3.Уколико прихватите авансни  начин плаћања ,да ли је могућа измена у моделу уговора и конкурсној 

документацији у називу картице.Уместо кредитна картица треба да стоји дебитна картица. 
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Одговор Комисије за јавну набавку на захтев 1. 

 

 

1. Комисија за јавну набавку прихвата сугестију за  важећи Правилник о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла, ( Сл. Гласник РС бр. 111/2015 од 29.12.2015). 

 

2. Реч „ кредитна „ ( картица ) у конкурсној документацији замењује се са „ кредитна/дебитна „. 

(Кредитна картица се односи на Понуђаче који су изабрали опцију плаћања рачуна у року не 

краћем од 15, а не дужем од 45 дана, а дебитна картица се односи на Понуђаче који су изабрали 

опцију авансног плаћања укупног уговореног износа са ПДВ-ом).  

 

3. На страни 4/34 конкурсне документације, у  поднаслову  4. Гаранција у погледу квалитета, 

мења се текст који сада гласи: 

 

„Продавац гарантује квалитет испоручених добара одређен Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла (''Службени гласник РС'', број  111/2015 од 

29.12.2015. године.“ 

4. На страни 15/34 конкурсне документације, у поднаслову  3. Подношење понуде  мења се задњи 

рок за достављање понуда у тексту, који се продужава до 10.03.2017. године до 13,00  часова. 

5. На страни 15/34 конкурсне документације, у поднаслову  4. Време и место отварања понуда,  

мења се први став који гласи: 

„Јавно отварање понуда биће одржано 10.03.2017. године у 13:30 часова, на адреси: Други основни 

суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд,  на II спрату, у канцеларији број 2102 код секретара 

суда Тинке Павловић“.  

6. На страни 17/34 конкурсне документације у поднаслову 12. Захтеви у погледу начина и услова  

плаћања, после трећег става, додаје се следећи став који гласи: 

„ У случају авансног плаћања, Понуђач коме је додељени уговор је у обавези да, приликом 

потписивања уговора о јавној набавци нафтних деривата,  достави Наручиоцу сопствену – 

бланко меницу и менично писмо на укупно уговорени износ са ПДВ-ом за повраћај уплаћеног 

аванса. Меница мора бити евидентирана у регистру меница код Народне банке Србије и оверена 

печатом и потписом лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено и менично 

писмо оверено од стране пословне банке као и  оверена копија картона депонованих потписа. 

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за авансно плаћање, уколико Понућач не извршава 

уговорене обавезе. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. Након истека уговореног рока, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 

захтев Понуђача„. 

7. На страни 22/34 конкурсне документације, у наслову VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, пре става за 

Напомене додаје се нови ред који гласи: 

 

„АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ                      ДА / НЕ      ( заокружити )“ 
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8. На страни 30/34 конкурсне документације, у члану 4. Модела уговора, додаје се следећи текст: 

„( Опција за авансно плаћање ) 

Наручилац ће извршити авансну уплату уговорене вредности  са ПДВ-ом, ако је достављена 

меница и менично писмо на начин  и у року прецизираним у конкурсној документацији. Меница 

и менично писмо се издају на укупно уговорени износ са ПДВ-ом. 

Купац уплаћује укупан уговорени износ са ПДВ-ом  на текући рачун Продавца 

бр._____________________  код банке _____________________________. 

Купац може преузимати нафтне деривате,  путем картице, до износа уплаћених средстава. 

Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, по 

типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. “ 

 

Б. Захтев за појашњење и измену конкурсне документације од потенцијалног понуђача 

од 28.02.2017. 

PREDMET: DOPIS U VEZI JAVNE NABAVKE br. 01/17 - nabavka naftnih derivata 

 
lmajuci u vidu odredbu clana 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (SI.Glasnik RS 124/12, 14/15 i 

68/15) obraćamo Vam se kao zainteresovano lice za dostavu ponude u postupku javne nabavke dobara 

br. 01/17 -nabavka naftnih derivata sa ukazivanjem Naručiocu na uočene nedostake i nepravilnosti u 

konkursnoj dokumentaciji. 

 
Razlog našeg obraćanja odnosi se na odredbu konkursne dokumentacije u vezi sa kriterijumom   ZA    

DODELU   UGOVORA   ZA   NABAVKU   GORIVA   konkretno   kriterijum „ broj maloprodajnih 

objekata na teritoriji grada Beograda”. 

I 

U konkursnoj dokumentaciji je kriterijum koji se odnosi na „  broj maloprodajnih objekata“ postavljen 

tako da ponuđač koji poseduje najveci broj maloprodajnih objeketa na teritoriji grada Beograda dobija 

maksimalnih 60  pondera. 

 

Ovako postavljeni kriterijum je direktno suprotan načelu obezbeđivanja konkurencije i načelu 

jednakosti  ponuđača. 

Citiraćemo odredbe Zakona o javnim nabavkama koje su povredene ovako sačinjenom konkursnom 

dokumentacijom. 

 
Načelo  obezbeđivanja  konkurencije 

ČIan 10. 
Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogudi što je mogude vedu konkurenciju. 
Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogudavati bilo kojeg ponudača da učestvuje u 
postupku javne nabavke neoprovdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišdenjem diskriminatorskih  
uslova, tehnickih specifikacija  i kriterijuma. 
 
Načelo jednakosti ponuđača 
Član 12. 

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. 
Narucilac ne może da odreduje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminociju među 
ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač. 
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Nije sporno da je Naručiocu u interesu da zaključi ugovor sa ponuđačem koji ima maloprodajnu mrežu 

za promet gorivom na teritoriji Grada Beograda. Međutim, taj interes ne opravdava Naručioca da, de 

facto, konkursnom dokumentacijom i načinom ponderisanja isključi svaku mogućnost tržišnog 

nadmetanja ponuđača, koji imaju interes da zaključe ugovor o javnoj nabavci. 

Naime, zbog objektivne okolnosti da jedan ponuđač ima ubedljivo  najveći  broj benzinskih stanica na 

teritoriji grada Beograda (60 benzinskih stanica)  jasno  je  da  bilo  koji drugi ponuđač neće imati 

nikakve šanse da njegova ponuda bude ekonomski  najprihvatljivija. 

 
Apsolutno je proverljivo da u javnim nabavkama koja za predmet imaju dobra-gorivo, razlika u 

ponuđenoj ceni ponuđača nije veća od 5-6%. Sledstveno tome, broj pondera koji se na ovaj nacin dobija 

po osnovu kriterijuma cena gubi na svom značaju jer će bilo koji ponuđač, osim već gore pomentog, 

dobiti manje pondera od maksimalno mogućih 60 za razvijenost prodajne mreže na teritoriji grada 

Beograda, te je isključena svaka neizvesnost u postupku ove javne nabavke. 

 
S tim u vezi tražimo izmenu konkursne dokumenta  u vezi kriterijuma za dodelu ugovora , odnosno 

uvodenje kriterijuma „najniža cena“  i dodatnog uslova: posedovanje minumum 5 benzinskih stanica na 

teritoriji grada Beograda. 
 

Na ovaj način bi svi ponuđači bili u ravnopravnom polozaju, te  bi  kriterijum  cene imao bitnu ulogu u 

odlučivanju o tome koja je ponuda najpovoljnija, dok bi i Naručioc  imao  obezbeđenje   da   će   posao  

javne   nabavke   dobiti   ponuđač   koji   ima  maloprodajnu mrežu na  teritoriji  grada  Beograda. 

 
Smatramo da na ovaj način pomažemo da postupak javne nabavke bude zakonit i ispravan, te da 

obezbede optimalni preduslovi kako bi javna nabavka bila fer, i u krajnem, i u interesu samog Naručioca 

koji bi za optimalnu cenu dobio ponuđača koji zadovoljava njegove potrebe po pitanju isporuke goriva. 

 
Smatramo da su naši zahtevi opravdani i u skladu sa Zakonom, te se nadamo da će biti usvojeni. 

 
 

Одговор Комисије за јавну набавку на захтев 2. 

 

1. Комисија за јавну набавку остаје при ставу да  ће се Одлука о додели уговора донети 

применом критеријума економски најповољнија понуда. 

Узимајући у обзир различита искуства у поступцима јавних набавки код различитих 

Наручиоца , елементи критеријума за бодовање у поступку ове јавне набавке су утврђени у 

циљу прибављања економски најповољније (најисплативије) понуде, а на основу објективних 

потреба Другог основног суд у Беогрду који обавља своје пословање на територији града 

Београда и надлежан је за следеће градске општине: Чукарица, Гроцка, Вождовац и Раковица. 

У вршењу послова из своје надлежности, а због непрекидне потребе трошења нафтних 

деривата, веома је значајана чињеница да се по гориво не одлази из једног краја Београда у 

други. Уколико би запослени морали да путују по гориво, свакако би то значило већу 

потрошњу горива, па се доводи у питање целокупна економска реализација набавке. Из тих 

разлога није прихватљив критеријум најнижа понуђена цена. 

2.  Комисија за јавну набавку прихвата сугестију за измену броја пондера  за  избор економски 

најповољнијег Понуђача. 

На страни 19/34 конкурсне документације, мења се број пондера и пондерисање како следи: 
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  “ 

Ред. 

бр. 
Врста критеријума Број пондера 

1. Цена 60 

2. 
Развијеност продајне мреже на територији града 

Београда 
40 

 УКУПНО 100 

 

Приспеле понуде Понуђача биће рангиране према наведеним пондерима, уз формирање ранг листе 

Понуђача. 

Пондерисање понуда ће се вршити на следећи начин: 

Цена: 

Број пондера = (најнижа понуђена цена /цена понуде која се рангира) х 60 пондера 

Као цена из понуде узима се укупна цена без ПДВ-а. 

Развијеност продајне мреже на територији града Београда: 

Број пондера = (број продајних објеката који се рангирају/највећи број продајних објеката) х     

                           40 пондера 

 “                            

 

 

На основу свих горе наведених измена, остајемо при ставу да је конкурсна документација, са 

предложеним изменама, сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, без 

дискриминаторских елемената, техничких спецификација и критеријума. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

  


