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Наручилац , Општинска управа општине  Неготин, Комисија за јавну набавку мале вредности у поступку  број 2/2019 

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 јавну набавку број 2/2019  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 2/2019, једног од 

потенцијалних понуђача: 

У конкурсној документацији  за набавку уља за ложење мазута нсг бр 2/2019 

Обавештавамо вас о следећем 

У Моделу уговора члан 6. навели сте; 

„ Апсолутни рок у коме наручилац може истицати приговор на квалитет износи 15 дана од дана сваке појединачне 

испоруке уља за ложење мазута нсгс је неприхватљив.“ 

Потенцијални понуђач  је у могућности да прихвати рекламацију одмах по пријему робе и реагује а не након 

неколико дана. 

У том случају рекламацију не можемо прихватити. 

У Моделу уговора „ УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ“ 

Члан 7. наводите да „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. 

Научилац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће исплатити износ на фактури умањен за одређени 

проценат, у зависности од броја дана кашњења с испоруком. 

Наручилац има право захтевати и уговорну казну и извршење уговора. 

Овај став у моделу уговора је неопходно изменити. 

 

ОДГОВОР: 

 „ Наручилац одређује услове под којима врши набавку добара а у складу са Законом. 

Наручилац је  определио текст уговора. 

Како је текст уговора истоветан тексту уговора који прати јавну набавку у 2016., 2017 и 2018 години, а потенцијални 

понуђачи  који су поднели понуде у овом периоду, нису имали никаквих примедби на одредбе уговора , и Наручилац 

је закључио уговор који је реализован у претходним годинама, без икаквих проблема у току реализације уговора 

између Наручиоца и Добављача. 

Наручилац остаје у свему код текста уговора, који је у конкурсној документацији из разлога што  уговор представља 

вољу уговорних странака.  Потенцијални понуђач, сам одлучује, да ли ће прихватити услове из уговора подношењем 

своје понуде на објављени позив за доставу понуда.Приликом састављања 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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