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Јавна набавка број: 16/2016 
 

 

Комисија за јавну набавку (добра), бр. 16/2016 
 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са ЈНМВ бр. 16/2016 
          „Гориво (дизел и безоловни)“ 
 
 
Дана 08.01.2016. године примљен је Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације бр. 16/2016 ЈНМВ „Гориво (дизел и безоловни)“: 
 
1. У конкурсној документацији је наведено да се ЈН спроводи у циљу закључења оквирног 
споразума. На шта се конкретно оквирни споразум односи? Молимо Вас за додатна 
појашњења. 
 
2. У Техничким карактеристикама горива (стр. 4) неопходно је извршити измену важећих 
Правилника. Поред наведених на снази је и следећи Правилник – Правилник о изменама и 
допунама правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. 
гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.). 
 
3. У Техничким карактеристикама (стр. 4) наведено је да је рок испоруке “након издавања 
наруџбенице”, молимо Вас за додатна појашњења. Да ли се преузимање горива врши путем 
картица на бензинским станицама? Да ли је за Наручиоца прихватљива понуда која 
подразумева преузимање горива путем картица на бензинским станицама и то одмах по 
доласку на бензинску станицу? Молимо Вас за додатна појашњења. 
 
4. У Моделу уговора и Опису предмета ЈН наведено је да је рок плаћања 45 дана од дана 
пријема фактуре. Да ли је за наручиоца прихватљив краћи рок плаћања, или понуда са 
авансним плаћањем? 
 
5. У Моделу уговора, члан 3. Став 6 и 7, наведено је да уколико је измењена цена 
неприхватљива, да Наручилац има право да раскине уговор – наведено је неприватљиво 
будући да се промена цена нафтних деривата, друге робе и услуга утврђује одлукама 
Продавца у складу са  кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на 
бензинским станицама Продавца. Молимо Вас за брисање наведеног. 
 
6. Молимо Вас за појашњење члана 4. 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом Комисија за јавну набавку 
бр. 16/2016 даје следећи 
 

О Д Г О В О Р 
 

1. Оквирни споразум представља споразум између једног или више наручилаца и једног или 
више добављача, чија је сврха утврђивање услова уговора (или услова дефинисаних у 



наруџбеницама) који ће се додељивати током одређеног периода, а који се односи на цене 
и на количине, што је јасно дефинисано у чл. 3. став 1. тачка 20. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Битна карактеристика оквирног 
споразума огледа се у томе да не представља типичан облигационо правни уговор, с' 
обзиром да на основу истог не постоји обавеза извршења јавне набавке (обавеза настаје 
закључивањем појединачних уговора о јавној набавци или издавањем наруџбеница на 
основу оквирног споразума), као и да наручиоци нису обавезни да на основу оквирног 
споразума закључе појединачне уговоре. Приликом закључивања уговора о јавној 
набавци/издавања наруџбенице на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне 
услове оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује на износ укупне понуђене цене 
за процењене количине, с' тим што је процењена количина оквирног карактера и подложна 
је променама према потребама наручиоца, тј. наручилац може извршити набавку добара до 
вредности потписаног оквирног споразума. Уговори о јавној набавци/издате наруџбенице, 
који се закључују/издају на основу оквирног споразума морају се доделити/издати пре 
завршетка трајања оквирног споразума.  
 
2. Наручилац ће објавити измену конкурсне документације. 

 
3. Наручилац ће издати наруџбеницу изабраном понуђача када наступи потреба за 
одређеном количином горива. На основу ње, понуђач ће омогућити наручиоцу да наточи 
гориво у превозно средство, на малопродајном објекту понуђача, у складу са дефинисаном 
количином (и наведеном регистрационом ознаком возила) из наруџбенице.  
Преузимање горива може да се врши путем картица на бензинским станицама (понуда ће 
бити прихватљива), с' тим што ће наручилац, пре испоруке, издати наруџбеницу изабраном 
понуђачу у складу са потписаним оквирним споразумом. 

 
4. За наручиоца није прихватљив краћи рок од 45 дана од дана пријема фактуре, нити је 
прихватљиво авансно плаћање. 
 
5. Не можемо уважити предлог, с' обзиром да је у моделу оквирног споразума јасно 
дефинисано када могу да се изврше измене цена нафтних деривата (чл. 3. став 3.), као и 
разлог када Наручилац има право да раскине споразум („У случају да је измењена цена, ....., 
економски неприхватљива за Наручиоца као нетржишна“). 
 
6. Наручилац ће издати наруџбеницу изабраном понуђача када наступи потреба наручиоца 
за одређеном количином горива, на основу које ће понуђачу бити омогућено снабдевање 
горивом на малопродајном објекту понуђача према подацима из наруџбенице. За сваку 
појединачну набавку горива (по потреби наручиоца) издаје се засебна наруџбеница.  
 
 
 
 

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 16/2016 


