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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ / ПОЈАШЊЕЊА-ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ ЈН
1.1.1
Правни основ: члан 63 и члан 20 ЗЈН („Сл.Гл.РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Наручилац је добио предлог ради измене конкурснe документацијe-модела Уговора у
поступку јавне набавке мале вредности-набавка горива, редни број набавке 1.1.1

Poštovani,
Molim Vas da razmotrite mogućnost izmene konkursne dokumetnacije – modela Ugovora i
to u sledećim delovima:
Član 4.
„Cene i uslovi pod kojima će gorivo biti isporučivano određivaće Prodavac zavisno od
kretanja na tržištu odnosno uslova koje diktiraju proizvođači, uvoznici ili zakonska regulativa,
a promene cena će važiti od datuma navedenog u obaveštenju o promeni cene što će biti
sadržano u prodavčevoj fakturi - računu prema važećem cenovniku. Cena se može menjati
samo uz pismenu saglasnost Naručioca u skladu sa promenom cena naftnih derivata u skladu
sa Uredbom o cenama derivata nafte Vlade RS.“
Obrazloženje:
U Modelu ugovora, član 4., navodite kako se može dozvoliti promena cena.
S obzirom na vrstu robe za koju je raspisana javna nabavka taj član nije u celosti primenljiv.
Prodaja naftnih derivata vrši se po maloprodajnim cenama iz cenovnika Ponuđača važećim
na dan preuzimanja robe. Cenu naftnih derivata utvrđuje Ponuđač, na osnovu kretanja na
tržištu naftnih derivata i važe na dan isporuke , na osnovu čl. 88. Zakona o energetici (Sl.
glasnik RS, br. 145/2014), gde se određuju koje cene su regulisane, a koje cene su slobodne ,
kao i čl. 36 stav 2. Zakona o trgovini (Sl. Glasnik RS, br. 53/2010 i 10/2013), tako da Prodavac
ima zakonsku mogućnost da slobodno formira cene, s tim da ukupna ugovorena vrednost ne
može prelaziti procenjenu vrednost javne nabavke. Iz tog razloga nismo u mogućnosti tražiti
saglasnost Kupca ukoliko dođe do promene cene. Da li možete uskladiti sporni član u odnosu
na navedene zakone?
Predložena izmena:
Član 4.

„Cene naftnih derivata utvrđuju se odlukama Prodavca u skladu sa kretanjem cena na
tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji.
Isporučene naftne derivata Prodavac će fakturisati Kupcu po ceni koja važi na dan isporuke, a
koji podrazumeva dan preuzimanja naftnih derivata od strane Kupca na benzinskim
stanicama Prodavca .“
Član 5.
Prodavac ispostavlja fakturu kupcu svakih _____ dana. Faktura sadrži troškove učinjene od
strane kupca do perioda obrade, kao i njihovu specifikaciju.
Kupac je u obavezi da u roku do 45. dana od dana izdavanja fakture, izvrši plaćanje.
Obrazloženje:
Ostavite mogućnost da se fakturisanje i plaćanje jasno i nedvosmisleno definišu, a pre svega
zbog formulacije u roku „do“ umesto „od“ dana .
Ostaviti mogućnost da ponuđač definiše uslove plaćanja u skladu sa svojom
komercijalnom politikom – npr. 15 ili 30 dana

Predložena izmena:
„Fakturisanje isporučenih količina naftnih derivata, druge robe i usluga će se vršiti
__________ put u mesecu.
Ukoliko se fakturisanje vrši jednom u mesecu, dužničko poverilački odnos (DPO) nastaje
poslednjeg dana u mesecu.
Ukoliko se fakturisanje vrši dva puta u mesecu, dužničko poverilački odnos (DPO) nastaje 15og (petnaestog) kalendarskog dana u mesecu za prodaju ostvarenu u prvih 15 (petnaest)
kalendarskih dana u tekućem mesecu, i poslednjeg dana u mesecu za prodaju ostvarenu od
16-og (šesnaestog) kalendarskog dana u tekućem mesecu do kraja
meseca.
Kupac se obavezuje da vrednost preuzetih naftnih derivata, druge robe i usluga iz člana 5.
ovog Ugovora plati Prodavcu i Zavisnom društvu u roku od _______ kalendarskih dana od
datuma DPO.
Одговор:
Предлог измена потенцијалног понуђача је неоснован.
Модел уговора који је саставни део конкурсне документације не може бити предмет
измене и допуна јер исти је састављен у складу са законом о облигационим односима.
Комисија за јавну набавку

