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Ивањица
На основу одредбе члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), поступајући по захтеву
заинтересованог лица за учешће у отвореном поступку јавне набавке бр. 1-1-2/2018,
набавке добара – горива, на питања:
1. Да ли је могућа измена конкурсне документације у делу у којем се захтева да
испоручилац испоручује гориво приоритетно, без чекања, предвиђењем обавезе наручиоца
да најави долазак својих возила, како би потенцијални понуђачи који у Ивањици имају
бензинске станице могли да у што краћем року омогуће преузимање горива?
2. Да ли је могућа измена конкурсне документације и модела уговора на тај начин
што ће се предвидети обавеза изабраног понуђача да уместо фискалног рачуна издаје
фискални исечак – слип?
3. Да ли је могућа измена конкурсне документације у делу који се односи на
рекламацију и решавање рекламације тако што ове одредбе гласила: ,,Купац има право на
рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је дужан да уложи
приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају приговора
на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак; У случају приговора на количину
робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање
рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити
заједнички записник; У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава
Продавца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу;
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати. Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом?
4. Да ли је могућа измена члана 3. модела уговора у делу који се односи на давање
попуста на цене, тако што би било предвиђено да после закључивања уговора, цене
уговорених нафтних деривата важе на дан испоруке, а умањиваће се на основу преузетих
количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама
продавца?
5. Да ли је могућа измена модела уговора у члану 4. на тај начин што би уместо
предвиђања да ће испоручилац испоручивати гориво свакодневно, приоритетно, без
чекања у времену од 00-22 часа, биле садржане одредба да ће испоручилац испоручивати
гориво свакодневно, у најкраћем року по доласку возила на бензинску станицу у радно
време објекта у времену од 06-22 часа?
6. Да ли је могућа измена чланова 11, 12. и 13. модела уговора који се односе на
рекламацију и решавање рекламације, на начин који је описан у трећем питању?

дајемо следеће одговоре:
ОДГОВОР
1. Наручилац је основан ради обављања комуналних делатности: снабдевања водом
за пиће, одвођења отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима
и пружања погребних услуга, управљања јавним паркиралиштима, управљања пијацама,
одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања
јавних зелених површина, управљањe јавним паркиралиштима. Наручилац организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајност, односно континуитет у обављању
комуналних делатности и у обиму и квалитету којим се постиже потребан ниво у
задовољавању потреба корисника. Због природе и обима делатности које обавља
наручилац, веома је важно да се његова возила не задржавају дуго на станици за испоруку
горива, па за наручиоца није прихватљива измена конкурсне документације брисањем
обавезе испоручиоца да испоручује гориво приоритетно, без чекања.
2. Нетачна је констатација садржана у питању заинтересованог лица, да наручилац
захтева од изабраног понуђача да издаје фискални рачун. Напротив, конкурсном
документацијом је предвиђено да ,,наручилац захтева да се лицу које је довезло возило –
возачу, изда фискални исечак са свим подацима о точеном (испорученом) гориву''.
Свакако, у складу са одредбама Закона о фискалним касама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 135/2004 и 93/2012), испоручилац би био у обавези да евидентира
сваки појединачно остварени промет горива издавањем посебно прописаног фискалног
рачуна у два примерка, у свим случајевима неисправности фискалне касе, одузимања
фискалне касе од стране Пореске управе, крађе, уништења и оштећења фискалне касе, као
и у свим осталим случајевима прописаним овим Законом.
3. За наручиоца није прихватљива измена конкурсне документације у делу који се
односи на рекламациони поступак из разлога што разрађена процедура рекламације на
најбољи начин штити његове интересе, али истовремено мотивише и испоручиоца да
унапреди своје пословање и комуникацију са потрошачима.
4. За наручиоца није прихватљива измена модела уговора у делу који се односи на
давање попуста на цене из разлога што предвиђени начин одобравања попуста на најбољи
начин штити његове интересе.
5. Нетачна је констатација садржана у питању заинтересованог лица, да наручилац
захтева од изабраног понуђача да испоручује гориво у времену од 00-22 часа. Напротив,
конкурсном документацијом је предвиђено да се испорука горива врши у времену од 06 до
22 h. Разлог предвиђања обавезе испоручиоца да испоручује гориво приоритетно, без
чекања, објашњен је у одговору на прво питање.
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6. 3a napy-raoua HHje npaxaarrsnaa

H3MeHa MO)J,eJIayrosopa

y)J,eJIY KOjH ce O)J,HOCH
na

peKJIaMa~HOHH nocrynax
H3 paanora lllTO paspahena npoueztypa pexnavanaje
HaqHH lllTHTH rserose. mrrepece, aJIH HCTOBpeMeHO MOTHBHllle H ncnopy-raoua
csoje rrOCJIOBaIbeH KOMYHHKa~Hjy ca norponra-noaa.

na Haj60JbH
)J,a ynanpeztn

,

Y CKJIa)J,yca o)J,pe)J,6oMnnana 63. CTaB 3. 3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("CJIy)K6eHH
Cpfinje", 6p. 124/2012, 1412015 H 68/2015), O)J,roBOP ce ofijaarsyje aa

maCHHK Perry6JIHKe
ITOpTaJIy jannnx

Ha6aBKH H na HHTepHeT cTpaHH~H aapysaoua.
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