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                   Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. 

                   Стара Пазова, Змај Јовина б.б. 

                   Регистар Привредних субјеката  БД 53835/2005 

                   Матични број: 08591148; шифра делатности 38.11 

                   ПИБ: 100537204 

                   Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн. бр 340-3890-94 

 

 

БРОЈ: 1543/1  

ДАНА: 17.07.2014. 

 

 

 Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. III/14 

 

 Дана 16.07.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за додатним 

објашњењем у вези припремања Понуде у отвореном поступку јавне набавке бр. III/14, и 

то са следећим питањима: 

 

1. Питање/сугестија: „Да ли је могуће изменити конкурсну документацију која се 

односи на радно време пумпне станице у Старој Пазови? Предлажемо да уместо 

радног времена 00-24 часова, стоји 06-22 часова.“ 

 

Одговор: Запослени код Наручиоца, који су теренски радници, и приликом обављања 

својих редовних послова користе службена, како путничка, тако и теретна возила,  по 

потреби раде у три смене, а исто тако често бивају принуђени да интервенишу и у неким 

ванредним ситуацијама, које се не могу предвидети и које се не дешавају само преко дана, 

већ и ноћу, због чега је неопходно да радно време пумпних станица буде константно, 

односно да пумпна станица на којој ће се радници Наручиоца снабдевати горивом ради од 

00-24 часова. 

 

 

2. Питање: „Да ли је као доказ да је Понуђач у последње три године извршио 

испоруку исте или веће количине робе захтеване предметом јавне набавке 

довољно доставити референтну листу референтног купца, обзиром да су Уговори 

поверљива документа?“ 

 

 

Одговор: Заштита података о понуђачима садржаним у понуди регулисана је чланом 14. 

Закона о јавним набавкама. Да би се неки податак сматрао поверљивим потребно је да је 

тај податак посебним прописом утврђен као поверљив и да је такав податак понуђач 

видљиво означио као поверљив у својој понуди. Члан 14. Закона о јавним набавкама 

налаже Наручиоцу да такав податак чува, што подразумева да уколико други понуђачи 

желе да изврше увид у такву понуду Наручилац не сме да им дозволи да изврше увид у 

садржину података који су означени као поверљиви.  

Дакле, Закон не садржи забрану за Наручиоца да од понуђача тражи доставу поверљивих 

података, али Наручилац има законску обавезу да такве податке чува, те из тог разлога 
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заинтересовани понуђач не може од Наручиоца тражити да се предметни доказ као 

поверљив искључи из конкурсне документације.  

У конкретном случају ако заинтересовани понуђач Уговоре које је закључио са неким 

другим наручиоцем означи поверљивим, Наручилац ће имати обавезу да поступи у 

складу са наведеним чланом 14. Закона о јавним набавкама, односно да такав податак 

чува. 

 

 

3. Питање/сугестија: „Члан 7. Модела Уговора је неприхватљив у делу који се 

односи да ће Добављач сносити терет разлике у цени. Наручилац има право да се 

снабдева код других продаваца, али Добављач не може сносити терет разлике.“ 

 

Одговор: Наручилац у конкретном случају основано тражи од Добављача да сноси терет 

разлике у цени горива које је Наручилац прибавио од другог продавца. Наиме, одредбе 

модела уговора о јавној набавци горива од члана 4. до члана 7., у оквиру којих је 

предвиђена и наведена обавеза Добављача, односе се на квалитет горива који је Добављач 

у обавези да обезбеди Наручиоцу, као и количину истог. У случају да Наручилац утврди 

да гориво није траженог квалитета, или да Добављач тренутно не располаже траженом 

количином горива, услед тога Наручилац може претрпети одређене штетне последице. 

Између осталог, због хитне потребе за горивом, Наручилац може бити принуђен да 

гориво набави од другог продавца, а чије је гориво скупље од горива које продаје 

Добављач. У наведеном случају, Добављач са којим Наручилац има закључен уговор, 

обавезан је да надокнади разлику у цени горива, ако је цена горива тог другог продавца, 

већа од цене горива Добављача, јер је управо Добављач одговаран за то што је Наручилац 

набавио гориво од другог продавца. Одговорност Добављача се заснива на томе што није 

испунио своју уговорну обавезу и обезбедио Наручиоцу гориво траженог квалитета, 

односно тражену количину горива.    

 

4.Питање/сугестија: „Члан 9. Модела Уговора – „наручилац ће извршити 

плаћање у року од ... дана од дана пријема фактуре“, предлажемо следећу 

формулацију: Фактурисање се врши два пута у месецу, а дужничко поверилачки 

однос (ДПО) настаје 15-ог календарског у месецу за продају остварену у првих 15 

календарских дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају 

остварену од 16-ог календарског у текућем месецу до краја месеца. Наручилац се 

обавезује да изврши плаћање ... дана од дана фактурисања и то на рачун 

добављача. Купац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата, друге 

робе и услуга плати Продавцу у року од ... календарских дана од датума ДПО.“ 

 

Одговор: У члану 9. став. 1. Модела уговора о јавној набавци, Наручилац је предвидео 

рок плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012). Наиме, у чл. 4. став 1. 

наведеног Закона прописан је максимални рок за измирење новчаних обавеза из Уговора 

закључених између јавног сектора и привредних субјеката, у случају када је у том 

уговорном односу јавни сектор дужник, и тај рок износи 45 дана. Наведени рок за 

измирење новчане обавезе почиње да тече од дана прописаног чланом 3. став 3. Закона, а 
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то је од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорну обавезу.  

                                                                               

 

                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                               

 


