
У складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  у  наставку  Вам достављамо  појашњење на постављено питање. 

ПИТАЊЕ: 
 
Поштовани у конкурсној документацији за јавну набавку добара  број 2/2017, наводите: 
1.2. Додатни услови (чл.76. ЗЈН) Понуђач је дужан да докаже следеће додатне услове: 
- Да располаже са минимум три пункта за испоруку Евро Премијум безоловног моторног бензина БМБ 95 и 
Евро дизела, који се налазе на подручју Локалне самоуправе где је седиште , односно адреса Наручиоца. 
Молимо Вас за појашњење конкурсне документације у делу који је везан за додатне услове. 
Образложењем да горе наведени појам ( Локална самоуправа ) Закон о јавним набавкама дефинише као 
Општину, град и Град Београд молимо појашњење и то : 
 
1.      Да ли сте под  појмом Локална самоуправа подразумевали Општину или град ? Образложење : 
Уколико се подразумева под појмом локална самоуправа Општина наш захтев је да се измени конкурсна 
документација у том смислу и да се дефинише на нивоу града Београда јер тај услов у садашњем облику 
испуњава само један понуђач на територији Србије па је тиме непримеран и дискриминише све потенцијалне 
понуђаче сем  једног, највећег у држави. 
Молимо Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у Вашој конкурној документацији на 
основу исте. 
 
Одговор: 
Поштовани у складу са Вашим питањем дајемо следеће појашњење : Под појимом Локална 
самоуправа, Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама  подразумева Град Београд. 
 
ПИТАЊЕ: 
Поштовани, Обраћамо вам се молбом за појашњење конкурсне документације у  поступку јавне  набавке мале 
вредности обликоване по партијама добара  за: 
Партију 2 :Евро премијум безоловни моторни бензин БМБ 95 И Евро дизел  – ЈН  број 2/2017 , И то у делу : 

1)   8. Захтеви у погледу таженог  начина и услова плаћања где стоји: 

“Нема плаћања аванса. Добављач ће за обављене услуге испоставити месечне рачуне.   Наручилац ће 

добављачу платити обављене услуге према овереним рачунима у  року не дужем од  45 дана од дана пријема 

и овере    рачуна код Наручиоца .”Примедба:Предлажемо да се израз “обављене услуге” замени са 

“Добављач ће за испоручено гориво ”обзиром да је предмет ЈН испорука горива. 

ОДГОВОР: 

Неспорно је да се ради о роби,  обзиром да је на страни 4/40 Конкурсне документације број 2/2017, 

јасно наведено да је предмет јавне  набавке:  „добро“ за сваку од Партија,  да се  на страни 25/40 

Конкурсне документације број 2/2017 за Партију 2, у структури цене јасно види да су у питању литри, ( 

услуга се не може мерити у литрима, као што је то случај са набавком добара), као и да је  на страни 

34/40 Конкурсне документације број 2/2017 за Партију 2, у Моделу уговора дефинисано да се ради о 

роби у члану 1. ,члану 2., као и у члану 4. Модела уговора,  ставу 1 који гласи: „Купац се обавезује да 

уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу сукцесивно, по испоруци робе у року до 45 

дана од дана испоруке горива нафтиних деривата , а на основу испостављеног рачуна.“ 

У тачки 8. Конкурсне документације. где су наведени захтеви у погледу таженог  начина и услова 

плаћања где стоји: Нема плаћања аванса. Добављач ће за обављене услуге испоставити месечне 



рачуне. Наручилац ће добављачу платити обављене услуге према овереним рачунима у  року не 

дужем од  45 дана од дана пријема и овере рачуна код Наручиоца .” мисли се  на саму испоруку а 

услугу точења горива на пунктовима добављача. Али свакако је у питању добро које се испоручује, 

односно које запослени Добављача точи у возило Наручиоца на пункту бензинске станице. Ако 

наведена формилација није јасна, Наручилац ће извршити корекције појима у тачки 8. Конкурсне 

документације.  

Питање: 

Да ли постоји могућност да се за Партију 2 испоруку горива на бензинским станицама –обзиром на мале 

количине предвити авансно плаћање на основу предрачуна?  

Одговор: 

Конкурсна документација, обликована по партијама број 2/2017, објављена је у складу са 

чланом 99. Закона о јавним набавкама, којим је наведено да рок за подношење понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности не може бити краћи од осам дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда. 

Такође Наручилац појашњава да не постоји могућност да се за Партију 2 предвиди авансно 
плаћање на основу предрачуна, с обзиром да се ради о испоруци робе, као и да је Наручилац субјекат 
јавног сектора који подлеже одредбама Закона о  роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама.  Члан 2. Закона о  роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама јасно дефинише да су комерцијалне трансакције, транскације у уговореним 
трансакцијама између субјеката јавног сектора и привредних субјеката, између привредних субјеката, 
односно између субјеката јавног сектора, које се односе на испоруку добара, односно пружање услуга 
уз накнаду, у које се убрајају и грађевински и инвестициони радови, као и комуналне услуге, где је 
привредни субјект привредно друштво и предузетник основан у складу са законом којим се уређују 
привредна друштва, као и задруга и регистровано пољопривредно газдинство и остала правна лица 
основана у складу са посебним законом;где је новчана обавеза, износ уговорене накнаде за испоруку 
добара, односно пружање услуга наведен у уговору, фактури или другом одговарајућем захтеву за 
исплату, укључујући директне трошкове набавке, а фактура, у смислу овог закона, документ којим се 
обрачунава накнада за испоруку добара, односно пружање услуга у комерцијалним трансакцијама; где 
се чланом 4. став 1. истоименог Закона налаже да се за уговоре између јавног сектора и привредних 
субјеката не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у 
том уговорном односу јавни сектор дужник. 

Рокови  плаћања које Наручилац наводи у одредбама Конкурсне документације, предвиђа 
плаћање испоручене робе, који су у оквирима рокова измирења по Закону о  роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, за јавни сектор. 

Дефинисано плаћање не имплицирају мале количине добара која се набављају , ни „кратки“ 
рокови, већ законом условљени критеријуми. 
 

Питање: 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  где стоји: “ Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде и добро извршење посла.Питање: Обзиром на кратак рок за подношење понуде И малу вредност јавне 

набавке да ли постоји могућност да се за Партију 2 изузме достављање средстава обезбеђења? 

 



Одговор: 

Не постоји могућност да се за Партију 2., изузме средство финансијског обезбеђења, за озбиљност 

понуде и добро извршење посла. Средствима финансијског обезбеђења Наручилац обезбеђује а 

Понуђачи гарантују Наручиоцу испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и  својих 

уговорених обавеза.  

Питање: 

 Образац бр.4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 2 –ГОРИВА страна 25/40 И МОДЕЛ УГОВОРА 

стр.;34/40 где стоји: “Погонско гориво мора задовољити карактеристике  које су дефинисане  прописима 

СРПС-а и  Правилником о техничким И другим захтевима за течна горива нафтног порекла(“Службени гласник 

РС”бр>123/2012, односно Правилником о изменама И допунама   Правилника о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла 63/2013 од 19.07.2013.године. Правилником о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла објављеним у (“Службеном гласнику РС”бр.111/2015 сви претходни 

Правилници су стављени ван снаге.Молимо измену конкурсне документације на свим местима на којима се 

спомиње Правилник о техничким И другим захтевима за течна горива нафтног порекла у складу са важећим 

Правилником. 

Одговор: 

У питању је техничка грешка, која не мења суштински Конкурсну документацију, с обзиром да 

привредни субјекти који обављају ову делатност, морају да поседују важеће лиценце и дозволе за 

обављање енергетске делатности, трговину нафтом и нафтним дериватима по свим врстама деривата 

на територији Републике Србије  и у вези са тим, подлежу важећој правној регулативи, односно  имају 

обавезу да у оквиру своје делатности послују по важећим Правилницима донетим у овој области. 

Наручилац ће унети последњи  Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла  (“Службени гласник РС”бр.111/2015) на свим местима на којима се спомиње. Комисија је 

усвојила у потпуности наведену сугестију и у скалду са тим извршила промену Конкурсне 

документације.  

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 


