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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  
ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 
 
Питање: 
 
1. Везано  за  одобрену разлику у цени (одобрени рабат )  који сте предвидели да 

Понуђачи  наведу   у понуди  и који ће се  примењивати и у реализацији уговора као и 

основицу за обрачун рабата , у моделу уговора члан 5-за Партију 1 и 2(став који се 

односи на попуст на цену ) и   конкурсној документацији   на страни 17  ,тачка 10. 

Валута и начин на који мора да буде наведена  и изражена цена у понуди , навели 

сте : 

Партије 1 и 2: Цена мора бити исказана у динарима са  и без  пореза на додату 

вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији  предмета 

јавне набавке , стим да ће се за оцену понуде узети у обзир понуђена цена са 

урачунатим рабатом без ПДВ-а (колона IX у Обрасцу понуде). 

Понуђач је дужан да се током реализације уговора придржава разлике у цени 

(изражене у процентима )између понуђене цене са урачунатим рабатом без ПДВ-а 

(колона IX у Обрасцу понуде) и малопродајне цене без ПДВ-а код понуђача на 

продајним објектима у Нишу на дан објављивања позива на Порталу јавних набавки, 

тј. да се испоручена добра обрачунавају са истом разликом у цени  у односу на 

малопродајну цену без ПДВ-а код понуђача на продајним објектима у Нишу на дан 

преузимања горива (прилоком фактурисања или путем књижних 

одобрења).Пример:уколико је понуђена цена са урачунатим рабатом без ПДВ-а 5% 

нижа у односу на малопродајну цену без ПДВ-а код понуђача на продајним објектима 

у Нишу на дан објављивања позива на Порталу , понуђач  је дужан да се у току 

реализације уговора придржава 5% разлике у цени у односу  на малопродајну цену 

без ПДВ-а код понуђача на продајним објектима у Нишу на дан преузимања горива. 

Молимо Вас да размотрите могућност и да извршите  измену конкурсне 

документације како би потенцијални  Понуђач могао да учествује  у јавној набавци  и  

достави  исправну понуду   а  Ви обезбедите  већу конкурентност . 



Понуђач  уместо фиксног рабата у %  и основице за  обрачуна попуста на 

малопродајну цену без ПДВ-а  предлаже и може да понуди да се обрачун попуста на 

цене  врши на следећи начин: 

 

-Попуст на цену 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). 
 
У складу са наведеним молимо Вас за измену  на страни 17 конкурсне документације 
тачка 10., страна 27 и 31 у Обрасцу понуде колона VIII, у моделу уговора члан 5 
Партија 1 и 2.  
 
2. У обрасцу Понуде за партију 1 и 2 колона VIII стоји Одобрени рабат у %. 
Понуђач  моли за измену и предлаже  да стоји Одобрени рабат по Скала попуста , с 
тим да  су понуђачи обавези да у  понуди   образложе  на који начин се обрачунава 
одобрени рабат колона VIII. 

 
Одговор за питања 1 и 2: 

 
У случају да потенцијални понуђач због своје политике пословања није у 

могућности да у понуди наведе износ рабата у процентима већ рабат 

обрачунава на основу рабатне скале и у Обрасцу понуде мора да наведе износ 

у динарима по литру, наручилац ће такву понуду прихватити с тим што је 

понуђач дужан да у својој понуди да детаљно образложење на који начин се 

обрачунава рабат. За оцену понуде ће се у сваком случају узимати у обзир 

понуђена цена са урачунатим рабатом без пореза на додату вредност (колона 

под ред. бројем  IX у Обрасцу понуде). 

3. С обзиром да се испорука горива врши на малопродајним објектима понуђача тј. 
бензинским станицама потребно је да измените  доказ ,тачка 5 обавезних услова. 
Треба да стоји Лиценца за обављање енергетске делатности трговина на мало 
дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила)  од Агенције за 
енергетику Републике Србије  која мора бити важећа. 
 
 
 
 



Одговор: 

 
Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији, а 
приликом код доказивања испуњености овог услова наручилац ће прихватити 
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке. 
 

4. Да ли је за наручиоца прихватљива  формулације рока трајања уговора  , којом би 
се   прецизно  дефинисао   рок важења уговора ? 

-Уговор се закључује  на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења 
, а најдуже до утрошка укупно уговорене вредности . 

 
Одговор: 

 
Наручилац ће у вези наведеног питања извршити измену конкурсне 
документације и у вези тога објавити обавештење на интернет страници и на 
Порталу јавних набавки. 

 
5. Везано за постављена питања под тачком 1 и 2 , Веза Захтев за појашњење  и 

измену конкурсне документације- од  02.02.2017.год , а која се односе  на одобрену 

разлику у цени (одобрени рабат )   који  сте предвидели да Понуђачи  наведу   у 

понуди  и који ће се  примењивати  и у реализацији уговора као и основицу за 

обрачун рабата ,молимо Вас да нам одговорите : 

- Да ли Понуђачи  уместо фиксног рабата у %  и основице за  обрачуна попуста на 

малопродајну цену без ПДВ-а   могу  да понуде  да се обрачун попуста на цене  врши 

на следећи начин: 

-Попуст на цену 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). 
 
Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом . 
 
У складу са наведеним молимо Вас за измену  на страни 17 конкурсне документације 
тачка 10., страна 27 и 31 у Обрасцу понуде колона VIII, у моделу уговора члан 5 
Партија 1 и 2.  



 
6. У обрасцу Понуде за партију 1 и 2 колона VIII стоји Одобрени рабат у %. 
Понуђач  моли за измену и предлаже  да стоји  Рабат по Скала попуста динара/лит са 
ПДВ-ом, с тим да  су понуђачи обавези да у  понуди   образложе  на који начин  се  
обрачунава одобрени рабат колона VIII. 
 
Одговор за питања 5 и 6: 

 
У случају да потенцијални понуђач због своје политике пословања није у 

могућности да у понуди наведе износ рабата у процентима већ рабат 

обрачунава на основу рабатне скале и у Обрасцу понуде мора да наведе износ 

у динарима по литру, наручилац ће такву понуду прихватити с тим што је 

понуђач дужан да у својој понуди да детаљно образложење на који начин се 

обрачунава рабат. За оцену понуде ће се у сваком случају узимати у обзир 

понуђена цена са урачунатим рабатом без пореза на додату вредност (колона 

под ред. бројем  IX у Обрасцу понуде). 

. 
Понуђачи су дужни да своју понуду доставе у складу са овим одговорима и изменама 
и допунама конкурсне документације. 

 
 

 
 
Комисија за јавну набавку 

 


