
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

                Управа за резерве енергената 

              Број: 404-02-3/2019-01  

      Датум: 31.10.2019. године  

      Београд  

  

 

 
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку бр.01/2019 у отвореном поступку, за заједничку јавну 

набавку Министарства рударства и енергетике-Управе за резерве енергената и Републичке 

дирекције за робне резерве, добара-Сирове нафте и деривата нафте-Гасно уље Евро дизел (SRPS 

EN 590), на захтев заинтересованог лица,  даје  

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Бр.1 

Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано 

лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке Наручиоца у року од три дана од дана пријема 

захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца, следеће: 
 

Питање бр.1  
 

Valuta tendera kao i valuta bankarskih garancija su dinari. Da li je moguće izdavanje garancija 

u USD ili € odnosno plaćanje u tim valutama ? 

 

Питање бр.2 
Da li financijski dokumenti (“Dodatni uslovi “  str. 9) - revidirane bilanse moraju biti prevedene 

na srpski jezik ili je dovoljno da budu na engleskom jeziku ? 

 

Питање бр.3 
Predviđen način plaćanja je avans a rok plaćanje je 45 dana od dana dostave traženih bankarskih 

garancija ( 9.1. Uputstava ponuđačima kako da sačine ponudu). Bankarska  garancija za povraćaj 

avansa sa PDV-om se mora izdati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora (toč. 2. 1.v. 

Uputstva ). Rok isporuke za sirovu naftu je 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu, ( 9.3. 

Uputstava ), ugovor stupa na snagu najkasnije  15 dana od njegova zaključenja odnosno kad se 

dostavi garancija za povraćaj avansa (čl. 13 Modela  ugovora ). Iz toga proizlazi da se avans 

plaća 15 dana nakon zadnjeg dana isporuke sirove nafte. To samo po sebi znači da se ne može 

raditi o avansnom plaćanju (po prirodi stvari avans prethodi isporuci robe a ne nakon nje ), što 

dalje znači da nije potrebno davati garanciju za povraćaj avansa ako istog nema. Molimo vas 

stoga da razjasnite okolnosti i način plaćanja. 

 

Питање бр.4 
Trebaju li fakture za isporučenu robu biti sa PDV-om ili bez ako je isporučilac iz EU? 



 

 

Питање бр.5 
U točki 12.2 na stri 16 Uputstva kada se spominju nedozvoljeni uslovi bankarske garancije, 

navodi se između ostalog da garancija “ne može da sadrži…promenjenu mesnu nadležnost za 

rešavanje sporova”. Međutim nigdje u tekstu Natječaja nismo mogli pronaći o kojoj se mesnoj 

nadležnosti radi. Je li to sud u Beogradu ili negdje drugdje. Napominjemo da strane banke vrlo 

rijetko dozvoljavaju izdavanje garancija sa nadležnošću izvan zemlje sjedišta banke. 

 

Питање бр.6 
U točki V-5 (opis predmeta nabavke ) na str. 24 podaci za sirovu naftu u lijevoj koloni u kojoj 

su navedeni nazivi su izraženi u litrama u desnoj gdje ponuđač upisuje tražene podatke su u 

kilogramima. Slično je i u Glavi VII gdje su obrasci strukture cijene sa uputstvom u 

popunjavanju. U modelu ugovora spominju se samo kilogrami. Koja je jedinica relevantna, litre 

ili kilogrami? 

 

Питање бр.7 
Standardna odredba svih ugovora o prodaji sirove nafte i naftnih derivata je određena količinska 

tolerancija. Isto tako svi transporteri (u konkretnom slučaju Janaf i Transnafta) u svojim uvjetima 

poslovanja imaju isto tako količinske tolerancije. Međutim uvjeti tendera i Model ugovora to ne 

spominju za sirovu naftu. Da li je to točno ili je ipak dozvoljena određena tolerancija i ako jest 

koja je. 

 

Питање бр.8 
Natječaj predviđa isporuku na paritetu DDP Incoterms 2010. Model ugovora utvrđuje da je 

obaveza prodavača da kupcu preda potvrdu o skladištenju što podrazumijeva sa prodavac mora 

zaključiti ugovor o skladištenju s Transnaftom. To međutim nije u skladu sa odredbama 

Incotermsa prema kojima je isporuka izvršena kada su sirova nafta upumpa u kupčev tank. Koje 

je tumačenje ispravno ono iz modela ugovora ili natječaja ? 

 

Питање бр.9  
DDP Incoterms 2010 predviđa da prodavač snosi trošak uvoznog carinjenja no ne obvezuje da 

on istovremeno bude i uvoznik. Je li moguće da Ministarstvo odnosno Uprava za rezerve 

energenata bude uvoznik, ali da sav trošak uvoza snosi prodavač ? 

 

Одговор на питање бр.1 

 

Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, није обавезан да 

понуђачима дозволи да цену у понуди исказују у некој од страних валута, већ је 

утврдио да се вредности у поступку ове јавне набавке исказују у динарима и при 

томе остаје. 
 

Одговор на питање бр.2 

 

Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, припремио је 

конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

Страни понуђачи који документа достављају на страном језику, дужни су да 

документа „Обавезни услови“ под 1)-5) и „Додатни услови“ под 1) и 2), доставе на 

српском језику, преведено и оверено од стране званичног судског тумача. 

 

 



 

Одговор на питање бр.3  

 

Наведени рок од 45 дана је законски рок за редовно плаћање прописан Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени 

гласник РС", бр. 119/12, 68/15  и 113/17).  

Авансно плаћање предвиђено конкурсном документацијом биће извршено по 

ступању на снагу предметног уговора, а пре извршене испоруке нафте и деривата 

нафте који су предмет јавне набавке. 

 

Одговор на питање бр.4 

 

Чланом 2. став 1. тачка 82) Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 

145/14) (у даљем тексту: Закон) прописано је да је трговина нафтом, дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом трговина на велико и 

обухвата куповину, односно увоз ради даље продаје, односно извоза или коришћење 

у пословне сврхе; 

Сагласно члану 16. став 1. тачка. 19) и члану 17. Закона, трговина нафтом, 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом је енергетска 

делатност, коју у складу са цитираним законом може да обавља јавно предузеће, 

привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који је уписан у 

одговарајући регистар и који има лиценцу за обављање енергетске делатности, ако 

овим законом није другачије прописано;  

Чланом 2. став 1. тачка 13) Закона прописано је да су деривати нафте безоловни 

моторни бензини, авионски бензини, млазна горива, гасна уља, уља за ложење, течни 

нафтни гас и друго. 

Сходно наведеном, увоз деривата нафте на територију Републике Србије може да 

врши јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник који је исходовао лиценцу за обављање енергетске делатности трговина 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, а који 

као предуслов за исходовање ове лиценце мора бити регистрован на територију 

Републике Србије.  

У наведеном случају, ПДВ се исказује сходно прописима Републике Србије којим је 

уређена област пореза на додату вредност. 

 

Одговор на питање бр.5 

 

Наручилац остаје при ставу да месна надлежност за решавање спора је у 

надлежности суда Републике Србије. 

 

Одговор на питање бр.6 

 

У Поглављу VII Образци који чине саставни део понуде:  
1) Под тачком 5. Опис предмета набавке за партију 1: Сирова нафта, на страни 24/35 

конкурсне документацује у колонама „јединична цена без ПДВ-а (дин/литар) и 

јединична цена са ПДВ-ом (дин/литар)“, врши се измена и допуна и утврђује: 

- јединична цена без ПДВ-а (дин/килограм) и  

- јединична цена са ПДВ-ом (дин/килограм) 

2) Под тачком VII Образац структуре цене за партију 1 на страни 26/35 конкурсне 

документације, у колонама 3- јединична цена без ПДВ-а (дин/литар) и колони 4- 

јединична цена са ПДВ-ом (дин/литар), врши се измена и допуна и утврђује: 

- Колона 3-јединична цена без ПДВ-а (дин/килограм) и 



 

- Колона 4-јединична цена са ПДВ-ом (дин/килограм)  

3) У Упутству за попуњавање Образца структура цене, мења се колона 4 и гласи: 

- У колони 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у дин/килограм, 

за тражени предмет јавне набавке за коју даје понуду. 

 

Одговор на питање бр.7 

 

Наручилац остаје у свему при утврђеним условима у конкурсној документацији, 

односно није дозвољена никаква толеранција у односу купљене и запримљене робе. 

 

Одговор на питање бр.8 

 

У члану 6. Модела уговора на страни 33/35, у ставу 2 и 3, уместо речи „потврду о 

ускладиштењу“, утврђују се речи „потврду о предатим количинама“. 

 

Одговор на питање бр.9 

 

Сходно одговору под бројем 4, није могуће да Министарство односно Управа за 

резерве енергената буде увозник, а да сав трошак увоза сноси продавач. 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације. 

Сагласно члану 63. ЗЈН, Наручилац продужава рок за подношење понуда и утврђује: 

- Нови рок за подношење понуда до 19.11.2019.год. до 12.00h 

- Јавно отварање понуда одржаће се 19.11.2019. у 12.30h 

 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 


