
САОБРАЋАЈНО – ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
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Број: 1252-01/18 
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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1/18 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), Саобраћајно – техничка школа (у даљем тексту: Наручилац) 
у року доставља одговор на питање, по јавној набавци 1/18 – Набавка погонског горива: 
 
ПИТАЊА: 
 
Датум и време доспећа: 16.04.2018. год. 16:33:37  
 
„1.       У конкурсној документацији су наведени правилници правилници који су стављени 
ван снаге, неопходно је исправити важеће Правилнике. Важећи правилници за је БМБ 95 
ЕП и ЕВРО ДИЗЕЛ су Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла (Сл.Гласник РС бр. 111/2015, 106/2016 и 60/2017, 117/2017 и 120/2017). Тренутно 
важећи правилник за ТНГ је Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни 
гас (Сл.гласник РС бр. 97/10 од 21.12.2010.), Правилник о измени правилника о техничим и 
другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 123/2012 од 28.12.2012) и 
Правилник о изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за ТНГ 
(Сл.Гласник РС бр. 63/2013 од 19.07.2013). Измену правилника е неопходно извршити и у 
члану 7. Молимо Вас да извршите неопходне измене. 
 
2.       На стр 5 конкурсне документације наведено је да понуђачи уз понуду достављају 
ценовник, а уколико се ценовник разликује од цене у понуди неопходно је доставти 
образложење. Након тога наведено је да понуђачи достављају фиксни попуст у својим 
понудама уколико је исти у складу са пословном политиком понуђача. Молимо Вас за 
образложење да ли је за Наручиоца прихватљива понуда са рабатом по рабатној скали, 
који се разлике од месеца до месеца и зависи од потрошње купца? Молимо Вас за 
појашњење. 
 
3.       У моделу уговора у члану 3 наведено је да се цене достављају на дан понуде, и да у 
складу са пословном политиком политиком Продавца цене су озбиљне и проверљиве. 
Такође је наведено да сваки понуђач уз понуду доставља и ценовник. Молимо за брисање 
наведеног будући да се наведено односи на понуду, а не на реализацију уговора. Члан 3 
Модела уговора треба да наводи начин промене цене мења у складу са одлукама 
Продавца, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 



 
Молимо Вас за измене. 
Молимо Вас за потврду пријема.“ 
 
ОДГОВОР: 
 
Датум и време слања: 17.04.2018. год. 09:45:35  
 
1. Поменути Правилници свакако имају већу правну снагу од конкурсне 
документације и сви понуђачи (потенцијални  добављачи) имају законску обавезу да у 
складу са њима послују. 
 

2. На страни 5. конкурсне документације стоји: „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 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 општине Земун од стране понуђача**, биће узета као износ попуста 
(фиксни) који ће се примењивати за све време извршења уговора. 
Такође, на истој страни стоји и следеће: „Цене нафтних деривата утврћују се одлукама 
одабраног понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у 
Републици Србији. Испоручене нафтне деривате одабрани понуђач ће фактурисати 
наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан 
преузимања добара од стране наручиоца на продајном објекту – бензинској пумпи 
понуђача. Цене дате у понуди морају бити релевантне на дан подношења понуда* и у 
складу са политиком понуђача, озбиљне и проверљиве, а све то због специфичности 
природе добара која се набављају и специфичности тржишта исте, како би биле 
сврсисходне приликом оцене и рангирања понуда. 
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави ценовник који је важећи на дан подношења 
понуда* најмање у једном малопродајном објекту на територији општине Земун који има 
понуђена добра, како би комисија за јавну набавку могла да упореди те јединичне цене 
предметних добара са понуђеним.“ 
 
Појашњење: Суштина захтева Наручиоца у погледу цене је следећа: „Цене дате у понуди 
морају бити релевантне на дан подношења понуда* и у складу са политиком понуђача, 
озбиљне и проверљиве, а све то због специфичности природе добара која се набављају и 
специфичности тржишта исте, како би биле сврсисходне приликом оцене и рангирања 
понуда.“ 
Понуђена цена је елемент критеријума. Уколико се Ваша понуђена цена разликује од 
јединичних цена у достављеном ценовнику, Ви морате то и да образложите у складу са 
Вашом пословном политиком.  
 



3. У моделу уговора, у члану 3. став 1 и стоји, како сте навели: „Цене нафтних 
деривата утврћују се одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 
деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати 
Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан 
преузимања добара од стране Купца на продајном објекту – бензинској пумпи Продавца“. 
Остатак Вашег навода а у вези члана 3. Модела уговора, односи се на понуђене попусте и 
обавезу одабраног понуђача да се држи истих, те је у том смислу везано за реализацију 
уговора и да треба да стоји у уговору. 
 

Захваљујемо Вам на постављеним питањима и показаном интересовању, 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 


