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Поводом вашег захтева за појашњење у вези са конкурсном документацијом ЈН бр.1/2019 
за јавну набавку горива за потребе ОШ''Бранко Радичевић'' Чента одговорио бих вам 
следеће: услов наведен у моделу Уговора страна 10/23 под тачком 8.2  да гаранција не 
може бити краћа од 6 месеци од дана испоруке добара односи се на квалитет добра 
односно на његову употребљивост у грејном постројењу што је наведено у одељку III  
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. на страни 4/23, конкурсне документације, где је наведено: ''Понуђач мора да 
гарантује да ће наручиоцу испоручивати нискосумпорни мазут са садржајем супора до 1%, 
такође понуђач гарантује за употребљивост истог у грејном постројењу школе''(део 
набављеног горива остаје неутрошен до наредне грејне сезоне у резервоару наручиоца и 
понуђач мора гарантовати да у стандардним условима складиштења у резервару гориво 
неће променити физичкохемијска својства која се односе на густину, евентуалне 
физичкохемијске процесе и издвајање односно таложење чврсте материје садржане у 
гориву, које би могло да доведе до немогућности рада или квара пумпе и уређаја за 
убризгавање горионика односно грејног постројења). Друге врсте гаранције у виду 
финансијског односно меничног обезбеђења, гаранција на квантитет или на озбиљност 
понуде нисмо тражили имајући у виду да се целокупна количина горива односно 
набављеног добра не испоручује одједном већ у више наврата као и чињеницу да се 
плаћање врши након сваке испоруке за испоручену количину, те нисмо имали намеру да 
поступак јавне набавке додатно оптерећујемо и да евентуалне понуђаче одбијамо 
тражењем додатних гаранција чиме би истима стварали додатне тршкове за учешће у 
поступку. Уколико би постојала сумња на количину испорученог добра увек постоји 
могућност да се код сваке испоруке изврши мерење масе пре и после примопредаје на 
независној мерној станици или мерење проточним мерним уређајем приликом истакања. 
Наша намера је да поступак спроведемо у складу са добрим пословним обичајима због 
чињенице да је учешће понуђача у поступку добравољно односно да ми као наручилац 
нисмо у могућности да понуђаче приморамо да учествују у поступку јавне набавке.  
 

Одредбе модела уговора у конкурсној документацији односе се на услове које понуђач 
мора да поштује након закључења уговора о јавној набавци односно за време њене 
реализације, а напомена да је цена фиксна и да се не може мењати  у тачки 9 страна 11 се 
односе на цену у понуди до окончања поступка и закључења уговора, односно да у понуди 
цена мора бити изражена појединачном новчаном вредношћу за јединицу мере, без 
навођења ценовног распона или давања више ценовних појединачних варијанти. Подсетио 
бих вас да је на основу чл.115 ст. 2 Закона о јавним набавкама прописано   да    након 



закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 
одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени 
посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 
дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији. Из цитираног члана 
пропизилази да управо наручилац може ( али није у обавези тј. поседује дискреционо 
право да о томе донесе одлуку ) да дозволи промену цене након закључења уговора. На 
основу свега изнетог, имајући  у виду да су цене добра које се набавља промењиве на 
тржишту (велика зависност од од увозних сировина или увоза готовог добра) изван 
тржишта односно простора које по територијалној надлежности покрива важење Закона о 
јавним набавкама, за време важења уговора, те имајући у виду да као субјект имамо 
обавезу да прибавимо добро без којег не можемо да обављамо законом прописану 
деалатност образовања ученика, као и чињеницу да из организационих разлога нисмо у 
могућности да одједном у једном наврату извршимо набавку целокупне количине добра,  
остављена је могућност да дође до промене цене. Такође променом цене се неће сматрати 
усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији, при чему Наручилац не може у напред  у уговору и у временском оквиру 
предвидети тачну бројчану промену цене за усклађивање због непредвидивости тржишта, 
већ усклађивање врши преко дефинисаног параметра поређења вредности цена других 
понуђача који су поднели понуде у поступку, у тренутку утврђивања. Наведена промена 
мора бити у складу са кретањем цене добра на тржишту које формирају понуђачи који су 
доступни наручиоцу у поступку јавне набавке и са ценом коју формира нафтна индустрија 
србије која се апострофира ( не у поступку до закључења уговора, нити са намером да се 
неко фаворизује, у овом случају потенцијални понуђач којег ви представљате, већ у 
случају промене цене након закључења уговора као упоредни параметар за промену цене) 
наведена је из разлога јер је нафтна индустрија србије у време расписивања набавке 
једини субјект који је код Агенције за  Енергетику Републике Србије  лиценциран за 
делатност производње добра, које се набавља и који обавља ту делатност, поред трговине 
добром коју обавља више понућача,  из којих разлога се цена добра код наведеног субјекта 
(нафтне индустрије србије) може сматрати реалном тржишном. Ови услови су наведени да 
би се у складу са добрим пословним обичајима наручилац заштитио од евентуалне обавезе 
да након закључења уговора за добро плати већу цену која није тренутна тржишна чиме 
би се  у уговорном односу створила очигледна несразмера у вредности узајамних давања 
између уговорних страна у корист понуђача, што би био основ да уговор постане ништав 
као зеленашки сходно чл.141, Закона о облигационим односима, као и да се омогући 
добављачу да у условима поремећаја на тржишту омогући да изврши своју уговорну 
обавезу по реалној тржишној цени без губитака. Имајући у виду да прописани критеријум 
за доделу уговора у поступку до закључења, најнижа понуђена цена и да нигде није 
прописан параметар за њено везивање, понуђач је слободан да у складу са својим 
економским интересима  и тржишним условима да фиксну цену у понуди, али да сходно 
чл.92. Закона о јавним набавкама  наручилац може да одбије понуду која садржи 
неуобичајено ниску цену, односно цену која значајно одступа од упоредиве тржишне цене 
и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима 
(право наручиоца).  
 
Што се тиче  уговорног услова да ће се као валидна за плаћање и евентуалну измену 



уговорних услова узимати цена која важи на дан појединачне наруџбе пре дана испоруке 
након дана када је извршена поједначна наруџба од стране наручиоца, исти је прописан из 
разлога што треба имати у виду да поједини добављачи немају сопствени превоз, те да 
исти морају ангажовати од других субјеката, за шта је често потребан недефинисан 
временски интервал од појединачне наруџбе до  предаје добра на превоз, у којем случају 
може доћи до веће промене цене добра код добављача. Из горенаведених разлога 
наручилац  у време извршења појединачне наруџбе добра мора да зна цену код добављача 
управо да  би могао да утврди  да ли је дошло до промене цене код добављача, односно да 
ли ће у складу са законским одредбама дозволити промену цене. Добављач  (Понуђач до 
набавке да ће се иста мењати на начин да њена горња граница буде једнака  цени мазута 
(уље за ложење нискосумпорно гориво специјално НСГ-С према чл.8.став.2.тачка 3. 
Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла) на 
тржишту које формирају понуђачи који су доступни наручиоцу у поступку јавне набавке.и 
са ценом коју формира Нафтна  индустрија Србије, која важи на дан појединачне наруџбе 
пре дана испруке, из чега произилази да горња граница цене горива код добављача који 
има закључен уговор са Наручиоцем у време трајања уговора не може бити виша од  
бројчано највише цени горива  код понуђача који су се пријавили за учешће у предметном 
поступку јавне набавке у време уговарања сваке појединачне наруџбе,  како је то наведено 
у моделу уговора. Нафтна индустрија Србије је овде наведена као издвојени параметар у 
случају ситуације да се у предметном поступку јави само један понуђач из горенаведених 
компаративних разлога. 
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