
         

 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

бр. А1/20”. 
 

Zorana Galovic <Zorana.Galovic@nis.eu> 
 

коме ја 

 
 

Поштовани, 

  

Наводите: Члан 4.Уговора: 

-  Добра која Понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно 

иста морају задовољавати техничке стандарде прописане за врсту добара у 

свему и у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла ( « Сл. гласник РС» бр. 111/15).: 

      Примедба :  Потребно је навести важећи правилник. 

  

Наводите у Моделу уговора:у Члану 5: 

-  Уколико Наручилац утврди недостатке у квалитету и количини испоручене 

робе дужан је да о томе одмах обавести Испоручиоца и да га позове да о 

свом трошку, у року од 2 дана отклони ове недостатке, односно настале 

штетне последице на возилима. 

-  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у 

било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после 

испоруке, са правом да узорке из било које испоруке достави независној 

специјализованој институцији ради анализе. У случају када независна 

специјализована установа утврди одступање од уговореног. 

Примедба: Узорковање може вршити једино стучно лице за ту намену оспособљено. 

  

Наводите у Моделу уговора:у Члану 6 

-  Уколико Испоручилац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за 

испоруку или не изврши замену робе у року утврђеном у члану 9. овог Уговора, 

Наручилац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета 

од другог понуђача, а евентуална разлика у цени, пада на терет Испоручиоца. 

  

-  Молим да размотрите измене  чланова 4,5,6 а  као Пример наводим извод из 

Општих правила НИС ад који је усклађен са прописима и законима: 

  

Продавац гарантује квалитет испоручених нафтних деривата одређен важећим 

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и 

важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас у 

случају да је предмет продаје ауто –гас . 
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       Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних 

деривата , у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом 

преузимања  нафтних деривата. 

       У случају приговора на количину нафтних деривата, 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 испоручених нафтних деривата, Купац одмах 

обавештава Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања нафтног деривата 

која се даје на анализу. 

       Уколико Купац не поступи у складу са наведеним одредбама, његова рекламација 

се неће разматрати. 

       Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, 

који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака страна сноси своје 

трошкове настале у складу са овим чланом. 

       Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације 

сноси Купац, који је дужан да настале трошкове плати Продавцу у року од 8 (осам) 

радних дана од дана када га Продавац позове да измири тај дуг, уз достављање 

књижног задужења на износ насталих трошкова. У случају доцње, зарачунава се 

законска затезна камата. 

  

  

Хвала и срдачан поздрав 

 

Одговор на питање: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. А1/20” 

 

Поштована у вези Вашег захтева од 12.02.2020. године обавештавамо Вас следеће: 

У вези ваше примедбе  дате на члан 4. Модела уговора где се наводи Правилник о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Сл. Гласник РС“ 

111/15 ) у Конкурсној документацији везали смо се за основни – први Правилник и 

остајемо при њему и прихватамо се добара која се испоручују у складу са тим 

Правилником.  

У вези ваше примедбе које се односе на члан 5. и члан 6. Модела уговора, сматрамо да 

наведене примедбе нису основ за измену Конкурсне документације а самим тим и 

продужетка рока за подношење понуда, јер се ваше сугестије односе на Општа правила 

НИС-а која су усклађена са прописима и законом али изменом Конкурсне 

документације у складу са вашим Општим правилима из тога произилази да наручилац 

фаворизује вас као понуђача у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

Комисија за јавну набавку  

 

 

 


