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Наручилац , Општинска управа општине  Неготин, Комисија за јавну набавку мале вредности у поступку  
број 13/2020 на основу члана 63. став 1.и 3.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) врши појашњење конкурсне документације : 
 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
За ЈН број 13/2020  у  поступку јавне набавке мале вредности 

зa доделу Уговора о јавној набавци  добара- Набавка лож уља ниско сумпорно гориво НСГ, са услугом 
превоза 

 
 

 
По пријему захтева за додатном информацијом или изменом конкурсне документације ЈНМВ број  
13/2020, једног од потенцијалних понуђача: 
 
Обраћамо Вам се за захтевом за измену конкурсне документације у делу Уговора а све у циљу 
учествовања у јавној набавци за набавку мазута лож   уље мазут нсгс. 
 
У делу уговора када се говори о цени „ Уговорена цена се не може мењати у првих 30 дана од тренутка 
отварања понуде“ је неприхватљива из разлога што је мазут нсгс берзанска роба и цена се овог деривата 
мења свакодневно значи ако је отваранје 27 маја и ако се уговор заврши до половине јуна а испорука прве 
количине буде до 27 јуна, до када важи понуда ,не можемо да гарантујемо да се цена неће променнити или 
на више или на ниже. 
Такође у делу уговора где наводите: 
„Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних 
и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да 
одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из 
времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до 
поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. Наручилац има право да изврши 
проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев Добављача уколико није тржишно 
оправдано« 
Као и у претходном ставу Вам напомињем да се вредност овог деривата мења у зависности од кретања 
цена на тржишту нафтних деривата и да су наше цене јавно објављене и не знам на коју документацију 
мислите као неопходан доказ за аргументацију повећања односно смањења цене. 
У ставу који се односи на повраћај више уплаћених средстава: 
  
„Након извршене појединачне испоруке предметне робе Добављач, доставља Наручиоцу коначну 
фактуру.У случају да је извршена већа уплата на рачун Добављача, на основу писменог захтев наручиоца, 
Добављач одмах по пријему захтева,врши повраћај више уплаћених средстава.“ 
Сматрамо да и овај члан уговора је неопходно кориговати јер се не може извршити повраћај одмах истог 
дана када сте поднели захтев јер постоји процедуре у нашој компанији које се морају испоштовати. 
Најбоље да постоји опција од 3 дана од дана пријема захтева за повраћај више уплаћених средстава. 
  
У делу где помињете уговорне казне такође ВАМ скерећемо пажњу да постоје разне објективне околности 
које могу да утичу да се испорука добара  реализује у тачно одређеном року ,али увек постоји договор и до 
сад се није дешавало да захтеве купаца у потпуности не испоштујемо. 
Зато Вас молимо да овај став пртеформулшете или га избаците из конкурсне документације. 
 



 
 
 
 
„У случају да Добављач не изврши све своје уговорне обавезе, односно уколико не изврши испоруку 
добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% од 
укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% 
уговорене цене. „ 
 
 
 
 ОДГОВОР: 

-  „ Наручилац одређује услове под којима врши набавку добара а у складу са Законом. 
Наручилац је закључио уговоре које  је реализовао у претходним годинама, без икаквих проблема у току 
реализације уговора између Наручиоца и Добављача. 
 

- Рок важења понуде је одређен у складу са ЗЈН. 
Приликом састављања конкурсне документације и текста уговора Наручилац је водио рачуна о 
интересима Добављача као и свијим интересима ,а све у складу са Законом и поштовањем начела Закона о 
јавним набавкама.  
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