
 

САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗЕМУН 
Цара Душана бр. 262, Земун 

www.saobteh.edu.rs 

Број: 231-01/20 
Датум: 24.01.2020. године                       
                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ  БРОЈ  1 
 
            ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку добара -  
Погонско гориво, бр. ЈН: 1/2020 
 

Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда дана 
23.01.2020. године, приспео Захтев за додатним информацијама у вези Конкурсне документације 
за јавну набавку добара - Погонско гориво, бр. ЈН: 1/2020. 
 
Питање 1 
Код Вас у конкурсној документацији стоји:  
- Понуђан у обрасцу структуре цене, понуди, уговору  треба да наведе Одобрени рабат у %. 
- Понуђач одобрава Наручиоцу рабат за наведене врсте горива  у % .–Основица за обрачун 
рабата је цена која важи на дан испоруке без акцизе и пореза на додату вредност ПДВ-а.  
Да ли je за Наручиоца прихватљиво да Понуђачи  уместо фиксног попуста  тј. ,,Одобреног попуста 
у %,,    могу  да понуде  да се обрачун попуста на цене  врши на следећи начин:  
,,Попуст на ценe 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. 
Основица за обрачун попуста за нафтне деривате је цена нафтних деривата по ценовнику 
Понуђача , који важи на дан испоруке и која укључује све порезе и дажбине (нпр. ПДВ, акциза, 
накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, и евентуалне друге дажбине 
у складу са важећим прописима РС).  
Попуст на цене  се изражава  у   Динарима / литар са ПДВ-ом, што значи да Понуђач нуди да 
попуст на цене не буде фиксна величина изражена у %  већ предлаже  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.  
Mолим Вас да нам одговорите да ли је за Наручиоца прихватљиво да  Понуђачи  уместо фиксног 
попуста  тј. ,,Одобреног попуста у % у односу на малопродајне цене на пумпи  Понуђача“,  могу  
да понуде  да се обрачун попуста на цене  врши по напред наведеном?  
У складу са наведеним молимо Вас за измену  конкурсне документације. 
 
Одговор: 
За наручиоца није прихватљиво да се попусти обрачунавају на начин како је то предложило 
заинтересовано лице. 
Услове и захтеве у предметној конкурсној документацији, наручилац је дефинисао полазећи од 
својих објективних потреба, а у складу са начелом ефикасности и економичности, узимајући у 
обзир оптимизацију трошкова у предметном поступку јавне набавке. У конкурсној 
документацији дате су пројектоване количине погонског горива на годишњем нивоу, на основу 
којих понуђачи могу да одреде припадајуће попусте. Наручилац је Конкурсну документацију за 
предметну јавну набавку сачинио у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, 
тако да у свему остаје при својим захтевима наведеном у Конкурсној документацији. 

http://www.saobteh.edu.rs/


Питање 2                                  
У конкурсној документацији на страни 28 - образац структуре цена и страни 37 - модел уговора  
наводите у колони одобрени рабат да се рабат обрачунава у %. 
Да ли се рабат обрачунава у % или се може понудити фиксни рабат у дин/лит?  
Молимо Вас да одговорите  на наше питање у што краћем року, у складу са кратким роком за 
достављање понуда ( 30.01.2020.) 

 
Одговор: 
Одговор на ово питење дат је у I измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну 
набавку. 
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