
Наручилац: Јавно предузеће “Водоканал” Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 
Број: ЈН I-3/17 
Датум: 12.10.2017.године 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а 
поводом захтева за појашњењем конкурсне документације број ЈН I-3/17, у поступку 
јавне набавке добара – Набавка горива број ЈН I-3/17, Комисија за јавне набавке 
доставља тражене одговоре поводом конкурсне документације на начин како следи: 
 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: „У вашој конкурсној документацији смо наишли на неке спорне 
услове за учествовање: 
 
1.Пословање без губитка 
Да у претходне три године (2014., 2015. и 2016.годину) није пословао са губитком - 
као доказе испуњености овог услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс 
успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.годину), односно 
само за 2016.годину која можда у тренутку објављивања позива неће бити јавно 
доступна на сајту Агенције за привредне регистре док се испуњеност услова за 
2014.годину и 2015.годину може проверити увидом на сајту претходно наведене 
агенције.  
 
Члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa дeфинисaнo je дa нaручилaц мoжe 
дeфинисaти дoдaтнe услoвe у пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и 
кaдрoвскoг кaпaцитeтa увeк кaдa je пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe. 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe ниje тaкaв, дa зaхтeвa пoзитивнo финaнсиjскo пoслoвaњe, вeћ 
сe спoсoбнoст извршaвaњa прeдмeтa нaбaвкe дoкaзуje крoз пoтврдe, лицeнцe и 
увeрeњa дoстaвљeнa крoз списaк oбaвeзних услoвa. Нaручилaц пo истoм члaну 
Зaкoнa мoжe зaхтeвaти пoтврду дa пoнуђaч дoкaжe дa нaд њим ниje пoкрeнут 
пoступaк стeчaja или ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни стaчajни пoступaк. Taкoђe, 
нaручилaц имa мoгућнoст дa зaхтeвa и дeфинишe тип и врсту срeдствa oбeзбeђeњa 
кojим сe гaрaнтуje oзбиљнoст пoнудe пa и дoбрo извршeњe пoслa тe у тoм смислу 
Нaручилaц мoжe зaхтeвaти и сигурниja срeдствa oбeзбeђeњa кao штo je бaнкaрскa 
гaрaнциja, укoликo тo прoцeни кao нeoпхoднo. Имajући свe нaвeдeнo у виду 
смaтрaмo дa je зaхтeв дoдaтнoг услoвa нeoснoвaн.“ 
 
ОДГОВОР БРОЈ 1: На основу упућених примедби потенцијалног понуђача, 
наручилац  сматра да су исте основане те доноси одлуку да се дати додатни услов у 
погледу финансијског капацитета брише с обзиром да је постојећи додатни услов, у 
погледу финансијског капацитета, а који  се односи на блокаду текућих рачуна не 
дуже од 5 дана, сасвим довољан.       

 
 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2: „На страни 28 Модела уговора у Члану 6 наводите: 
Уговорену цену из члана 1. уговора Наручилац ће исплаћивати на рачун Понуђача 
број ___________________у року од 30 дана од дана фактурисања, на основу 
посебно истављених рачуна. 
 



Да ли је могуће додати у Члан 6, тако да гласи: 
 
Цена нафтних деривата утврђује се одлукама Продавца у складу са законом и 
подзаконским актима. Испоручене нафтне деривате Продавац ће Купцу фактурисати 
по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан  
преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца. 
Образложење: Цену нафтних деривата утврђује Продавац, на основу кретања на 
тржишту нафтних деривата и важе на дан испоруке, на основу чл. 88. Закона о 
енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где се одређују које цене су регулисане, а 
које цене су слободне, као и чл. 36 став 2. Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр. 
53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има законску могућност да слободно формира 
цене.“ 
 
 
ОДГОВОР БРОЈ 2: На основу упућених примедби потенцијалног понуђача, 
наручилац  сматра да су исте основане, те ће извршити допуну члана 6 у моделу 
уговора на страни 28 у конкурсној документацији. 
 
                                                                                                                  
                                                                        Комисија за јавну набавку ЈН I-3/17 
 
 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


